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З А П И С Н И К  
oд  391-та седница на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија 
 
 
 

Седницата се одржа на ден: 29.12.2021, среда во 12:10 часот 
во салата за седници.  

 
Присутни членови:  

 м-р Селим Адеми, заменик претседател 
 Киро Здравев, член 
 Ханиф Зендели, член [online]  
 Зоран Теофиловски, член [online]  
 Лорета Горгиева, член  
 Мери Радевска, член [online]  
 Сашко Георгиев, член 
 Мирсад Суроји, член 
 м-р Тања Чачарова Илиевска, член 
 м-р Миљазим Мустафа, член 
 Весна Дамева, член 

 
Отсутни членови:  

 Павлина Црвенковска, претседател  
 Гордана Спиреска, член 
 Беса Адеми, претседател на Врховен суд 
 Бојан Маричиќ, министер за правда  

 
Присутни од стручната служба: 

 Весна Толева, ВД генерален секратар 
 Вера Андрејчин, советник 
 Ален Раденковиќ, помлад соработник 

 
Седницата е отворена за јавноста и на неа присуствуваа:  

 Нема претставник 
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Согласно чл. 8 ст. 2 од Законот за Судскиот совет седницата ја 

отвори и со неа раководеше заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми. 

Откако го констатира присуството на членовите на Советот и 

нивното отсуство, со излагање на причините за членовите кои не се 

присутни на седницата го изложи предлог Дневниот ред за 391-та 

седница. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по предлог Дневниот ред за 391-та седница. 

 Откако констатира дека никој не се јави за збор заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми предлог Дневниот ред за 

391-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 11 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е усвоен следниот: 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Усвојување на: Записник од 387-та седница на Судскиот совет 

на Република Северна македонија од 16.11.2021 година;  

2. Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и 

правните лица за работата на судиите, претседателите на 

судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на 

Република Северна Македонија и тоа: 

- Упп бр. –588/21, 600/21, 612/21, 623/21, 633/21; 

- Упп бр. – 618/21, 629/21, 641/21, 654/21; 

- Упп бр. – 507/20, 398/21, 573/21, 581/21, 596/21, 606/21, 630/21, 

655/21; 

- Упп бр. – 574/21, 585/21, 608/21, 627/21, 638/21; 

- Упп бр. – 518/21, 576/21, 645/21;  

- Упп бр. – 490/21, 510/21, 569/21, 601/21, 614/21, 625/21; 



 

3/75 

 

- Упп бр. – 465/21, 495/21, 544/21, 568/21, 582/21, 592/21, 603/21, 

615/21, 637/21; 

- Упп бр. – 543/21, 583/21, 591/21, 620/21, 631/21, 662/21; 

- Упп бр. –590/21, 613/21, 635/21; 

- Упп бр. – 527/21, 598/21, 609/21, 621/21, 632/21. 

3. Разно. 

Точка 1 

[Усвојување на записник од 387-та седница на Судскиот совет на 

Република Северна македонија од 16.11.2021 година] 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми, отвори 

расправа по Записник од 387-та седница на Судскиот совет на РСМ 

од 16.11.2021 година. 

За збор се јави членот на Советот Тања Чачарова Илиевска 

и побара да биде изземена од гласање бидејќи не присуствувала на 

споменатата седница. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев исто 

така побара побара да биде изземен од гласање бидејќи не 

присуствувал на споменатата седница 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

„Во делот на повлекување на записникот, јас како што 

истакнав и претходно, барав да биде преслушан записникот, од 

причини што дел од дискусијата самата јас поентата не можев да ја 

разберам. Најверојатно погрешно технички е напишано.  

Дел од дискусијата што сметам дека фалеше, се увидовме 

дека можеби и не е снимено тоа што не е внесено. Што 

констатирале службите сметам дека тие треба да проучат, бидејќи 

јас не сум го слушала тонскиот запис и доколку нашле нешто сакам 

да го изложат.  
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    Уште една забелешка моја. Бидејќи сега имаме нов колега кој 

ќе го води записникот јас би замолила, не знам вие дали ќе се 

сложите? Не сакам никој да не парафразира и да не прераскажува 

што сме мислеле во нашите изјави. Нека тоа биде како нашите 

судиски записници што ги водиме од судења. Нека нашите изјави 

бидат дирекно внесени, без да бидеме парафразирана, без да 

бидеме прераскажани што сме мислеле со нашите изјави.“ 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Стручната служба раководена од Генералниот секретар се тие 

што го изготвувале записникот и истиот се ставал за усвојување за 

седница. Ако записникот содржел одредени недостатоци тие ќе се 

констатирале на седница, не предходно. Во тоа насока не требале 

да имаат дилеми.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

„Може ли предлог заменик претседателе, бидејќи вака 

вклопено во корелација со тоа што е ставено излегува чудно. Може 

ли да го изготвиме со измените, на наредна седница да го усвоиме 

така како што е, со тоа што ќе го ставиме во материјалите?“ 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Записникот бил ставен на дневен ред. Дневен ред бил усвоен. 

Побара ако има одредени забелешки истите да ги истакне. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

„Јас не сум го слушала тонскиот запис тоа го оставив 

службата. Тоа што го зборувам на седници, тоа што тука го кажувам  

барам во изворна форма да биде пренесено на записникот, а за 

другите не навлегувам.  

Законски е за 4 дена да бидат изготвени записниците и да ги 

прочитаме. Друго е кога знаеш во кој правец била дискусијата, а 
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кога читаш и не можеш сам да ја најдеш смислата на тоа што си го 

дискутирал. 

Службите го преслушаа записникот, што констатираа нека 

презентираат, само во мојот дел, не навлегувам во тоа дали некои 

дискусии се скратени.“   

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Не се согласи со тоа да еден записник по втор пат со усвоен 

дневен ред се повлекува од седница. Побара сите констатирани 

забелешки да бидат изнесени од страна на службите. 

Следен за збор се јави генералниот секретар Весна Толева и 

ги изнесе забелешките кои произлегле од компарација на 

текстуалниот дел од записникот со тонскиот запис:  

На стр. 9, ред 15 зборовите „има недостаток на судии“ треба 

да заменат со зборовите „кубури судот со судии“. 

На стр. 17, ред 37 по зборовите „немало  причина да има 

застој“ недостасуваат зборовите „од месец август“.  

Во продолжение недостасуваат следните две реченици: 

„согласно тој закон е дополнет немало причина за застој“ и „во 

врска со ЗПП по однос на работните спорови тука станува збор за 

рокови“. 

На стр. 19, ред 20-21 по зборовите „Советот нема простор за 

избор на судии“ недостасуваат зборовите „тоа е општа констатација 

за сите судови“. 

На стр. 19, ред 25-26 по зборовите „дека нејзината дискусија 

не била во правец да се одлагааат изборите за судии“ недостасува 

„за апелационите судови“. 

На стр. 23 недостасува следниот дел „член 6 став 3 од 

Законот за Судски совет не е јасен по однос на учеството на 

седница на надворешните членови и не расправа по извештај туку 

се отвара расправа.“ 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

истакна следните забелешки: 

На стр. 20, ред 30, зборовите „Основен суд Струга“ треба да 

се заменат со зборовите „Основен кривичен суд Скопје“. 

Oткако констатира дека никој повеќе не се јави за збор 

заменик претседателот на Советот Селим Адеми записникот од 

387-та седница го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 9 гласа - „За“ и 

ниту еден глас „Против“ записникот е усвоен со констатираните 

забелешки. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми констатира 

дека е исцрпена 1-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 2-та точка од Дневниот ред. 

Точка 2 

[Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните 

лица за работата на судиите, претседателите на судовите и 

судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна 

Македонија] 

1. Заменик претседателот на Советот Селим Адеми му даде 

збор на членот на Советот Киро Здравев во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  

Членот на Советот Киро Здравев ја изложи претставката УПП 

Бр. 08-633/21 и наведе дека нема основ за одговорност на судиите 

кои постапувале по предметот.  

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги изнесе 

следните наводи: 

Судијата Киро Здравев ја опишал состојбата во врска со 

конкретниот предмет. Меѓутоа во претставката кратко и јасно било 
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наведено на што таа се однесувала. Тоа било на одлуката, односно 

предметот Су ИЗЗ бр. 67/21.  

Од доставената изјава на судијата неспорно произлегувало 

дека претседателот на судот одлучувал по барањето за изземање 

каде тужител се јавува нејзиниот сопруг. Станувало збор за СуИЗЗ 

предмет, а не понатаму за парничен предмет.  

На мислење е дека сепак е сторена повреда од причина што 

не смеела да одлучува.  

Неспорно било дека како претседател можеби имала намера 

да се изземе. Меѓутоа, заменик претседателот била судијата ------ и 

не можела да постапува. Но, имало законски механизми судија да 

го реши тој проблем, не смеела да се впушти во одлучување. Тоа е 

нејзино лично мислење.  

На мислење е дека ова требало да биде предмет на 

дополнителна анализа и тука да конкретизирале дали пракса во 

Апелациониот Штип имало каде што претседателот не смеел да 

одлучува, морал да се изземе, а заменикот и еден од судиите што 

не можел да постапува односно да одлучува по барањето за 

изземање, дали требало да овласти друг судија по конкретното 

барање да одлучи? Тоа со закон не било забрането, се било со цел 

да не се доведе пристрасноста во прашање.  

Наведе дека во наводите на судијата загрижувало кога навел 

дека со поднесување на претставката лицето кое ја поднело 

претставката го навредува и си поигрува. Граѓаните имале право да 

знаат, одлуките судот ги носел во името на граѓаните. Граѓаните 

биле тие што можеле да поднесуваат претставки, дури и новиот 

закон за Судскиот совет не случајно предвидел можност барањето 

за утврдување на одговорност да биде поднесено од граѓаните. 

Граѓаните ја следеле работата, граѓаните можеле да поднесат 

барање за разрешување.  

На крајот во изјавата самиот претседател навел дека се 

обраќа до Судскиот совет: „Мои ценети колеги време е да не 

посетите во судот. На лице место да се уверите, да утврдите како 
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сега почива Апелациониот суд Штип. Порано кога претседател 

беше Стојанче и како сега се работи“.  

Нејзин предлог, бидејќи ова произлгувало како очајничко 

барање од претседателот на Апелационен суд Штип, на нивно 

инсистирање и нејзината работа и претходната и претходната итн., 

како колеги во едно мора да бидат согласни, барем нејзе и 

стигнувале анонимки, неколку пати имало претставки, сега и 

барање, имале одлуки донесено за разрешување поради изземање 

на судии, нејзин предлог е во иднина сериозно да размислат 

изземањата да им бидат предмет на фокус. 

Наведе дека тие биле нејзините забелешки, дали бил утврден 

фактот дека одлучувала, а во изјавата се гледало дека одлучувала, 

дали било одлучувано по СуИЗЗ бр. 67/21. 

 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мирсад Суроји и 

ги изнесе следните наводи: 

Посака само да се надоврзе на претходниот говорник. Истакна 

дека повисокиот суд можел и требал да одлучи за изземањето. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи: 

Постапувањето апсолутно e согласно ЗПП. Претседателката 

со цел да не се доведе во сомневање нејзиниот пристап кон тој 

предмет таа не одлучува за изземањето по барањето на секој 

судија поединечно, туку заменикот претседател одлучил за 

изземањето и сите ги изземала.  

Претседателката одлучува по барањето за изземање на 

нејзиниот заменик, бидејќи немало кој друг да одлучува. За 

изземање на претседателот на судот одлучува претседателот на 

непосредно повисокиот суд.  

Да не се мешаат работите, дотолку повеќе што во 

апелациониот суд е испочитуван правниот институт за изземање.  
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Во одговорот на жалбата се бара делегирање на друг суд. 

Што значи и без изземање на судиите, директно можеле предметот 

да го достават до Врховниот суд и тој да се произнесе.  

Меѓутоа, имало изјави од сите судии дека не сакаат да 

постапуваат по тој предмет и Врховниот суд го делегирал 

Апелациониот суд Битола.  

Според него кој долго време работи како цивилиста нема 

никаква повреда на ЗПП. Напротив, направено е нешто што и не 

требало да се направи. И без тоа изземање Врховниот суд ќе се 

произнел по однос на барањето во одговорот на жалба за изземање 

Апелациониот суд Штип.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи:  

Не може да се сети на конкретните законски одредби, но кога 

се поставувало прашање за изземање на претседател за тоа 

одлучувал непосредно повисокиот суд. За него било невкусно кога 

би требало да одлучува за брачниот другар. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи: 

Побара да се вратат на суштината, во она што стоело во 

претставката. Се реагирало зошто одлучувала за предмет каде што 

имало барање за изземање на судиите во судот и судиите дале 

изјава дека не сакаат да постапуваат, а странка била сопругот.  

Имало јасна одредба во ЗПП кога судијата бил должен. 

Облигаторно било изземањето, не било факултативно каде што 

како странка се јавувал сопругот.  

Факт било дека не настанале штетни последици и најважно во 

случајот предметот отишол во друг суд.  

Проблемот бил во Штип бидејќи судиите немале чуство кога 

треба да се изземат.  

Прашање било дали во ваквиот случај тие треба да реагираат 

или не. Дали имало основ понатаму да се разгледува тој предмет 
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со тоа што учествувала и одлучувала за предмет каде што сопругот 

е странка.  

Член 64 од ЗПП. Судијата не може да ја врши судиската 

функција, и претседателот во тој случај ако странка (точка 3) му е 

брачен другар.  Тоа било толку јасно и сега не знае како ќе го 

покриваат тоа со сите тие работи што ги кажал колегата.  

Разбира дека во случајот нема штета. Дека било правено дури 

и од повеќе. Одлучувано било каде што ќе одлучел Врховниот суд. 

Дали и што последици од сето ова можело да има било друго 

прашање.  

Како преку тоа што одлучувала во предмет каде што е 

сопругот тие ќе ги „затвореле очите“. Во иднина за иста состојба ќе 

требало одлука да донесат. Морале да бидат исти спрема сите.   

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

 Без оглед на тоа што немало настанато штетни последици. 

Кога би имало Судски совет би требал да преземе конкретни 

дејствија согласно законот, во насока на утврдување на 

одговорност на судијата.  

Но, како ќе се доставел одговор на подносителот дека 

претставката не му била основана, бидејќи немало настанато 

штета?! Доколку наводите во претставката биле точни со кои 

аргументи ќе кажеле дека претставката била неоснована?!   

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро  

Здравев и ги изнесе следните наводи: 

Не се точни наводите во претставката дека се работи за 

судија известител. Судијата кој што е изземен од страна на 

претседателот не е судија на кој што согласно АКМИС системот му 

е доделен предметот, туку тоа е заменик претседателот. Предметот 

е доделен кај некој друг судија.  

Тој судија и сите останати судии поднеле барање за 

изземање. Меѓутоа, ако се има во предвид дека се работи за 
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предмет за сопругот на претседателот на судот правилно, не 

одлучува тој по барањето за изземање на судиите туку одлучува 

заменик претседателот.  

Сите судии се изземени. Останале само заменик 

претседателот и претседателот. Факт е дека немале совет од тројца 

судии за да може да постапува Апелациониот суд Штип, плус 

барањето за делегирање.  

Заменик претседателот поднесува барање до претседателот 

за негово изземање. Претседателот го иззема и поднесува барање 

до Врховниот суд да делегира друг суд, а воедно и барање за 

негово изземање.  

Претседателот на Врховниот суд не го иззема претседателот 

на Апелационен суд Штип. Со други зборови го покрил неговото 

постапување претходно. Само таа одлука за изземање на 

заменикот претседателот и плус донесува решение по барањето за 

делегација и го делегирал Апелациониот суд Битола. Со тоа се е 

решено.   

Следен, за збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и 

ги изнесе следните наводи: 

Смета дека судијата Киро Здравев многу добро презентирал. 

Постапено било по ЗПП. Немало ниедна одредба која била 

повредена. Постапката била во согласност со законот. Можеби 

било направено повеќе од тоа што требало. Предметот требало 

директно да го пратат до Врховен суд.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

„Не мислев да се јавам за збор ама очигледно премногу 

субјективни емоции за Апелационен суд Штип па, се наоѓам на 

линија на одбрана како координатор.  

За конкретната претставка. Прво, без навреда кон никого 

меѓутоа, сите тука, барем од редот на судиите што доаѓаме многу 

убаво знаеме да направиме разлика што е мериторна одлука, што е 

управувачка одлука  (пример, конкретно барањето за изземање).  
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Толку добро беше образложено од страна ка колегата 

Здравев дека во услови кога сите судии се изземале токму поради 

фактот дека странка во постапката е сопруг на претседателот, 

следно се изземала и судиката во својство на заменик претседател 

за да не учествува во работата.  

И кажете кој останува надлежен да одлучува за изземањето 

на заменик претседателот, освен претседателот? Со тоа што и 

самиот бара изземање и целиот предмет го праќа во Врховен суд.  

Јас или нешто „не разбирам“ во моите 15 години пракса и 

работа како судија или... Не дека нема штети, туку повеќе од колку 

што треба е направено.“   

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи: 

Не била дискутабилна постапката во однос на парничниот 

предмет. И не била спорна целата процедура околу изземањето и 

се до Врховниот суд. Спорно било да се одлучува по предметот 

СуИЗЗ бр. 67/21 кој бил предмет на претставката и дали имало 

законска можност поинаку да постапи се со цел да не се доведе под 

прашање пристрасноста на било што и од било кој.  

Така се гаела довербата и законски било да претседателот на 

судот ако не сакал да ја доведе под сомнеж неговата пристрасност 

имајќи во предвид дека нејзиниот сопруг е учесник во таа постапка 

веднаш самата да поднела барање за кое ќе одлучувал 

претседателот на непосредно повисокиот суд.  

Се друго за понатамошниот тек не било спорно. Не било 

спорно дали имало штетни последици. И во таа фаза не се 

разгледувале штетните последици. Меѓутоа, со самото тоа што 

одлучувала направила повреди. Од таа причина нејзин предлог е 

да не се обременува дискусијата, да се повлече претставката и 

нивниот став да го изградат на крајот.  

Се КОНСТАТИРА дека во салата е ПРИСУТНА 

претседателката на Советот Павлина Црвенковска. 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Тања Чачарова 

Илиевска и ги изнесе следните наводи: 

Судијата Мери го прочитала членот 64 од ЗПП. Членот 65 од 

ЗПП исто бил во таа насока. Судија или судија поротник кога не 

смеел да постапува по предмети. Без разлика дали мериторно 

одлучувал или не. Процесните одредби биле сосема јасни. Во таа 

конотација смета дека била сторена повреда на ЗПП.   

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи: 

Прочита извадок од претставката. „Иако истата знаела дека 

тужителот е нејзин сопруг постапувала по истиот предмет. Каде 

отстранила судија известител кој не бил подобен за неа и за 

тужителот - нејзиниот сопруг.“  

Истакна дека не било конкретно наведено која законска 

одредба била повредена, а воедно и смета дека судијата не 

постапувала по предметот. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи: 

Го прочита на глас решението на Врховниот суд и 

резимираше. Претседателката бара изземање и за себе. Предметот 

не и е доделен во работа согласно АКМИС системот. Бидејќи 

тужителот и бил сопруг бара од тие причини претседателот на 

Врховниот суд да одлучи по нејзино изземање.  

Претседателот на Врховен суд одбива од причини што 

претходно сите судии заменик претседателот на Апелационен суд 

Штип ги изземал.  

Сите барале изземање и заменик претседателот на 

Апелационен суд Штип ги иззема сите судии. Барање за изземање 

поднел и заменик претседателот на Апелационен суд Штип и 

претседателот на Апелационен суд Штип го иззема. Доколку била 

изземена претседателката на Апелационен суд Штип таа не ќе 

можела да одлучува по барањето за изземање на заменикот, 

меѓутоа не е изземена.        
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Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги изнесе следните наводи: 

 Чл. 65 од ЗПП вели: Судија или судија-поротник, штом ќе 

узнае дека постои некоја од причините за изземање од членот 64 

точки 1 до 5 на овој закон,  должен е да ја прекине секоја работа врз 

тој предмет и за тоа да го извести претседателот на судот, кој ќе 

определи замена. Ако се работи за изземање на претседателот на 

судот кој постапува во конкретен предмет, тој ќе си определи 

заменик од редот на судиите на тој суд, а ако тоа не е можно ќе 

постапи согласно со членот 60 од овој закон.  

Чл. 60 ЗПП вели: Ако надлежниот суд поради изземање на 

судија не може да постапува, за тоа непосредно ќе го извести 

повисокиот суд, кој ќе определи во тој предмет да постапува друг 

стварно надлежен суд од неговото подрачје. 

И да имало одговорност можеби била минорна. Со оглед да 

сето тоа одело заедно со изземање на останатите и предметот се 

делегирал.  

Меѓутоа, да се одлучува за сопругот во предмет било далеку 

од сите норми. Независно за кого се работи. И самата да е во 

прашање нема оправдување. Другите ако мислат поинаку, ќе се 

приклучи на мнозинството.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи: 

Сепак останува на својот став. Смета дека ако дента гласа 

поинаку ќе го прекрши законот. Ќе даде легитимитет на тоа судија, 

во конкретниот случај претседател на суд да одлучува за сопругот.  

Без оглед дали имало штетни последици или не. Дали е од 

небрежност итн. И дали понатаму нешто ќе произлезе.  

Во тој момент, бидејќи кратка и јасна била претставката 

„зошто не се изземала во предметот СуИЗЗ бр. 67/21?!“ нема да се 

приклучи на мнозинството. Бидејќи смета дека ќе направи повреда 

на законот. 
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Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи: 

За него е многу јасна работата. Нема дилема ниту еден 

процент. Не само за конкретниот случај туку општо. Не може да 

помисли за сопругата да постапува. Тоа е конфликт на интереси. 

Тоа е недозволиво. Неговото мислење е согласно законот.  

Можеби греши, но ако се пројде на овој начин, според него, е 

грубо прекршување за неговите сознанија како правник.    

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Посочи дека станувало збор за интересна претставка. Како 

што истакнал и на почетокот, ако на подносителот му одговорат 

дека претставката е неоснована, тогаш очигледно нешто „чкрипи“.  

Одлучила за предметот на сопругот. Никој не го оспорува тоа. 

Но, дали имала алтернатива?!  

Да не се добие перцепција дека Судскиот совет некого 

штител. Не гледа некои тешки последици за судијата ако 

претставката се третира како основана. Не гледа намера во 

постапувањето на судијата. Дури и да започнат постапка судијата за 

4 месеци заминувал во пензија. 

Наведе пример со претседателот на Основниот суд Кичево. 

Кому му било поднесено барање за утврдување на одговорност од 

страна на Советот. Станувало збор за предмет каде претседателот 

не одлучил лично за неговиот син. Тоа решение го потпишал 

заменик претседателот. Го потпишал пропратното писмо. Грешка 

од техничка природа. Но, костатирале дека погрешил и добил јавна 

опомена. 

Не прават „грев“ ако констатираат дека судијата згрешил. 

Нема повреди за разрешување. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги 

изнесе следните наводи: 
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Можеби некојпат и грешат. Основана или неоснована. Можеби 

треба опширно, описно да се одговори. Наместо да се каже 

основана, неоснована изрично. Последицата ако се каже основана 

би значело понатаму да се продолжи да се работи. А ако се  даде 

една хронологија ќе се утврди дека нема пропусти во 

постапувањето на претседателот на Апелациониот суд Штип 

бидејќи, нејзините одлуки биле во насока Апелациониот суд Штип 

да не постапува по предметот, како што барал во одговорот на 

жалбата подносителот на претставката.  

Со тоа што одлучувала, не смеела да одлучува. Меѓутоа 

истото е од ирелевантно значење, бидејќи претседателката можела 

предметот да го достави до Врховниот суд без да се иззема. Во таа 

смисла е неоснована.  

Факт е дека претставките кога ги пишуваат од содржината на 

известувањето треба странките да заклучат дали се основани или 

не. 

Се согласува, но нема да каже ниту основана, ниту 

неоснована. Меѓутоа, хронолошки ќе одговори на преставката.     

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи: 

Ќе повтори. Не може да свати некои работи и не се ни 

обидува. Не може да ги лоцира проблемите.  

Ако биде ставено на гласање нема да даде поддршка. Не 

значи дека бара некаква одговорност. Но, да каже дека е во ред. 

Нема да учестува во тоа.  

Уште една работа на крајот од денот. Мисли за денес, мисли и 

за утре.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги 

изнесе следните наводи: 

 Судскиот совет не би требало странките да ги известува од 

околу. Одлуката е или основана или неоснована. А во продолжение 

на самата таа основаност може да се образложи.  
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Во спротивно ќе се доведат во ситуација сите донесени 

претставки и сите наредни да не се каже основани. Тогаш ќе 

извртуваат за странките да не разберат. И така ќе се именуваат.  

Ако сега направат отстапки... Не знае зошто толку врева се 

подигнала кога кажале - нема штетни последици. Што бил 

проблемот да се констатира основана и во продолжение да се 

напише тоа што укажал колегата Здравев. А не да се убедуваат 

упорно.  

Замоли принципиелно да постапуваат и не селективно. Или е 

основана или е неоснована. Секој со право на глас. И за овој случај 

и за секој нареден. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи: 

Предложи претставката да се повлече и да биде реферирана 

на наредната седница од причина што сака подетално да го проучи 

предметот.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на членот на Советот Зоран Теофиловски.  

По гласањето КОНСТАТИРА дека со мнозинство гласови 

претставката УПП Бр. 08-633/21 СЕ ПОВЛЕКУВА. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на членот на Советот Киро Здравев да продолжи со реферирање на 

пријавените претставки.  

Членот на Советот Киро Здравев ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Киро Здравев по изложените претставки.  
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 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка 08-588-21- службена белешка - Советот  ја 

разгледа на седницата на Советот одржана на ден  29.12.2021 

година, а по расправата се констатира дека најсоодветно е истата 

да се архивира.Во конкретниот случај се работи за претставка  во 

која се изразува незадоволство од постапување на судија  на  

Основен суд Куманово,меѓутоа  со допис заведен под број  УПП.бр. 

08-588/4 од 08.11.2021 година подносителот доставил известување 

со кое претставката ја повлекува. Со оглед на наведеното, Судскиот 

совет на Република Северна  Македонија, констатира дека 

најсоодветно е предметот да се смета за завршен и истиот да се 

архивира. 

Претставка 08-600-21- службена белешка- Претставката е 

нејасна и од неа не може да се утврди во што се состои неговото 

незадоволство од постапување на судот  и  за кој судија се 

однесува истата, поради што до подносителот  беше доставен  

допис-Барање за дополнување на претставка  бр.08-600/21 од 10.11 

2021 година , со цел да ја прецизира истата и да  наведе за кој 

судија се однесува претставката, како Советот би можел да 

преземе дејствија во рамките на неговите надлежности предвидени 

со Устав и закон.Воедно , во дописот е наведено дека доколку 

подносителот  не достави до Советот дополнување во рок од 8 

дена , ќе се смета дека се откажал од претставката и истата ќе се 

архивира.Во конкретниот случај , како  до денот на одржување на 

седницата  подносителот  нема доставено допис за дополнување 

на претставката, следуваше истата да се архивира.   

Претставка 08-612-21- во конкретниот случај дека  не се точни 

наводите да лицата што се јавуваат на спротивната страна  и се 

први братучеди , туку се братучеди на нејзиниот сопруг.Наводите  

на подносителката   се само претпоставка  и во ниту еден од тие 

предмети не знаела дека  се заведени во судот , дали се во работа 

или завршени и на сите колеги за неа  како претседател на суд им 

бил познат нејзиниот принцип на работа  дека освен сопствената 
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работа по предметот и сопственото судиско убедување, немаат 

никаква друга обврска ниту одговорност.  Судијата подносителката 

не ја познавала лично, никогаш не побарала прием кај неа како кај 

Претседател на суд и со жалење констатира дека  подносителката 

се води од еден стереотип , кој за жал сеуште не е срушен- 

претпоставка дека судиите работат за некого или против некого. 

Функцијата претседател на судот ја вршела од јануари 2017 до јули 

2021 година. Дополнително од ОС Гевгелија  беше доставено 

известување и од судијата која во меѓувреме се вратила од 

боледување според кое по  предметот ППНИ-67/21 донесено било 

решение на ден 07.10.2021 година, а по изјавена жалба предметот 

со сите списи бил доставен во Апелационен суд  Скопје на ден 

19.11.2021 година.По предметот П1-18/21 днесено е решение на 

22.11.2021 година , а по изјавена жалба предметот со сите списи 

бил доставен во АС Скопје на ден 18.11.2021 година.предметот П1 

бр. 21/20 е правосилен и извршен. Во работа е предметот П1-19/21  

по кој е одржано подготвително рочиште на ден 03.12.2021 година, 

кое било одложено поради ангажираност на вештото лице, односно 

постапката е во тек. Согласно член 11 од Законот за судовите, 

судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз основа 

на слободна оценка на доказите.Наводите во претставката како 

жалбени наводи ќе бидат предмет на оцена од Апелациониот суд 

кој согласно одредбата од  член 13.ст.3 од Законот за судовите е 

надлежен да ја менува или укинува судската одлука во постапка 

пропишана со закон. Доколку подносителот се сомнева во 

непристрасноста на судијата можела да поднесе барање за 

изземање.     

Претставка 08-623-21- Од спроведените извиди се  констатира 

дека во конкретниот случај предметот на Основниот суд  Тетово 

ВПП2-89/21 од 08.10.2021 годна  во Апелациониот суд  Гостивар е 

примен на 03.11.2021 година и заведен под ТСЖ. Бр. 135/21, даден 

е во работа во граѓанскиот совет во судот  и се постапува 

запазувајќи го редоследот на утврдениот годишен распоред за 2021 

година, согласно одредбите од ЗПП, Законот за судовите и 

Судскиот деловник.Наводите во претставката ќе бидат предмет на 

оценка од Апелациониот суд. Од увидот во контролник се утврди 

дека Апелациониот суд Гостивар одлучил,  одлуката е 
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верифицирана како завршна на 1.12.2021 година.Судијата ќе 

постапи по укажувањата на Апелациониот суд Гостивар.  

2. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Ханиф Зендели во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Ханиф Зендели ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Ханиф Зендели по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП бр.08-618/1 од 09.11.2021 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

на судија на Апелациониот суд Битола по предметот ГЖ.бр.319/21. 

Од направените извиди и увидот во изјавата доставена од 

Апелационен суд Битола се утврди дека судечкиот совет од 

Апелациониот суд Битола кој одлучувал по предметот во жалбената 

постапка, врз основа на оцена на сите околности и докази донел 

јасна и на закон засновaна одлука. Судиите од Апелациониот суд 

Битола при одлучувањето по наведениот предмет ги ценеле 

вештачењето на возилото доставено од подносителот на 

претставката изготвено по барање на тужителот и вештачењето 

доставено од вештото лице, како вешто лице на тужениот, а го 

ценеле и супер вештачењeто доставено од Бирото за судски 

вештачења при Министерството за правда на РСМ. Врз основа на 

утврденото во својата одлука ГЖ.бр.319/21 се произнеле и дале 

јасно образложени причини поради кои првостепената одлука се 

укинува. При тоа на првостепениот суд му било укажано при 

повторното судење особено да цени дали при постоење на две 
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вештачења изготвени од страна на вешти лица од различна струка, 

може да станува збор за спротивставени вештачења за кои е 

потребно усогласување и евентуално супер - вештачење и дали 

вештачењето изготвено од подносителот на претставката како 

лиценцирано вешто лице од областа на сообраќајот, по однос на 

висината на проценетата штета може да се смета за вештачење  

изготвено од вешто лице од соодветна струка. Oдлуката содржи 

доволно образложени причини за решителните факти од кои се 

раководеле судиите при одлучувањето. Воедно, во конкретниот 

случај се работи за сеуште активен предмет од причини што 

предметот е укинат и вратен на повторно одлучување пред 

првостепениот суд кој при повторното одлучување е должен да 

постапи по укажувањата дадени од второстепениот суд. Со оглед 

на наведеното потребно е да се сочека исходот на постапката кој е 

во тек. Истовремено, Судскиот совет на Република Македонија 

укажува дека нема надлежност да се впушта во испитување, 

преиначување, менување или укинување на одлуките донесени од  

страна на судовите. Согласно одредбите од Законот за судовите, 

судската одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд 

во постапка пропишана со закон. Согласно со наведеното, 

подносителот на претставката е известен дека не се најдени 

елементи за нестручно и несовесно постапување на судиите од 

Апелациониот суд Битола кои постапувале по конкретниот предмет 

од кои причини претставката е неоснована. 

Претставка УПП бр.08-629/1 од 24.11.2021 година – Судскиот 

совет постапувајќи по претставката ја разгледа истата на седницата 

на Советот одржана на ден 29.12.2021 година и по расправата 

констатира дека со Известување УПП бр. 08-69/20 од 14.07.2020 

година и  Известување УПП бр. 08-463/20 од 01.03.2021 година 

подносителот веќе е известен по однос на наводите од 

претставката. Со оглед на околноста дека новата претставка 

заведена во Советот под УПП бр.08-629/1 од 24.11.2021 година се 

однесува на прашања на кои на подносителот веќе му е одговорено 

и во истата нема наведено нови факти и околности кои не биле 

познати при предходното постапување – предходните претставки, 

Советот утврди дека согласно член 11 од Законот за постапување 

по претставки и предлози нема основ за повторно постапување по 
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претставката, заради што предметот се смета за завршен и истиот 

се архивира со службена белешка. 

Претставка УПП бр.08-641/1 од 09.12.2021 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

на судечкиот совет на Апелациониот суд Битола по предметот 

КЖ.бр.440/21. Видно од содржината на претставката 

незадоволството на подносителот се однесува на постапувањето 

на Апелациониот суд Битола во постапката по кривичниот предмет 

КЖ.бр.440/21 во која својство на обвинет има синот на 

подносителот на претставлата. Незадоволството од постапувањето 

на второстепениот суд е во делот на одлуката за висината на 

изречената казна затвор од причини што Апелациониот суд Битола 

како второстепен суд ја има зголемено изречената казна од 5 на 12 

години затвор. По направените извиди, предвид наводите содржани 

во претставката и увид во приложените докази, Советот утврди 

дека странка во постапката пред Апелациониот суд Битола е синот 

на оподносителорт на претставката што е неспорно и е наведено и 

во самата претставка, а подносителот на претставката воопшто не 

е учесник во постапката. Согласно член 9 од Правилникот за 

начинот на постапување по претставките и предлозите, (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 2/09) доколку во текот на 

постапката се утврди дека претставката е поднесена во име на 

друго лице, без овластување ќе се смета дека таквата претставка 

како воопшто да не е ниту поднесена. Согласно со наведеното, а во 

смисла на член 9 од Правилникот за постапување по претставки и 

предлози, Судскиот совет констатира дека претставката УПП бр.08-

641/1 се смета како воопшто да не е поднесена и се архивира со 

службена белешка. 

Претставка УПП бр.08-654/1 од 14.12.2021 година – 

претставката е поднесена поради незадоволство од постапувањето 

на судија од Основниот кривичен суд Скопје по предметот 

К.бр.750/19. Од извршените извиди,прибраните податоци и увидот 

во изјавата доставена од судијата, Советот утврди дека во 

конкретниот предмет судијата постапувал согласно со закон и врз 

основа на изведените докази донел јасна и образложена одлука 

заснована на закон. Донесената одлука е израз на слободно 
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судиско уверување на судијата кој постапувал по предметот. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија нема 

надлежност да се впушта во испитување, преиначување, менување 

или укинување на одлуките донесени од страна на судовите. 

Согласно одредбите од Законот за судовите, судската одлука може 

да ја менува или укинува само надлежен суд во постапка 

пропишана со закон. Во конкретниот случај искористено е правото 

на контрола на одлуката од страна на повисокиот суд, при што 

поднесената жалба од подносителот нс претставката со одлука на 

Апелационен суд Скопје од 26.11.2021 година е одбиена како 

неоснована, а првостепената пресуда потврдена. Во таа насока  

Советот за неосновани ги смета и наводите од претставката дека 

судијата не извршил анализа на доказите доставени од 

подносителот. Судијата извршил темелна анализа на доказите и во 

пресудата дал доволно аргументирани причини на кои докази им се 

поклонува верба, а на кои докази и поради кои причини не им се 

поклонува верба, односно во пресудата дал доволно аргументирани 

причини за степенот на доказната вредност на приложените докази. 

Ова дотолку повеќе што образложените причини во првостепената 

пресуда се прифатени и од страна на второстепениот суд  кој 

истата ја потврдил. Согласно со наведеното, подносителот е 

известен дека не се најдени елементи за нестручно и несовесно 

постапување на судијата на кој  се однесува претставката. 

3. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Зоран Теофиловски во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Зоран Теофиловски ја изложи 

претставката УПП Бр. 08-398/21  и наведе дека претставката е 

основана.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Весна Дамева и ги изнесе 

следните наводи: 
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Во случај и да бил пречекорен рокот ден, два. Тука се 

зборувало за Основен граѓански суд каде што имало неверојатен 

прилив на предмети. Да констатираат дека претставката била 

основана, поинаку да се презентирало било непријатно. Точно било 

дека законот обврзувал во рок од 3 дена. Меѓутоа, можеби 

претседателот да потпишал во законски предвидениот рок но, 

службата да извршила достава покасно.  

Нејзин предлог е, ако не било се извидено, да се повлече 

претставката. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и 

ги изнесе следните наводи: 

По однос на изјавите на претседателот и судијата. Судијата 

навела дека користела денови од годишен одмор до 30.06.2021 

година и во моментот кога се вратила на работа предметот го 

доставила до претседателот. Решението ИЗЗ. бр. 138/21 било 

донесено на ден 01.07.2021 година. Што имплицира дека било 

постапено. Праша кои биле елементите кои оваа претставка ја 

чинат основана? 

Следен, за збор се јави членот на Советот Зоран 

Теофиловски и ги изнесе следните наводи: 

Го цитираше член 269 став 3 од ЗПП. „Ако тоа го бараат 

посебните околности на случајот, а особено ако тоа е потребно за 

одлучување по предлогот за определување на привремена мерка 

судот веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот 

на предлогот ќе закаже рочиште за расправање по предлогот и ќе 

нареди примерок од тужбата да му се достави на тужениот“. 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

На мислење е дека не било во доволна мера докажно во што 

се состоеле пропустите. Предложи да се повлече претставката, 

членовите да ги добијат комплетните материјали и да се разгледа 

претставката на наредната седница. 



 

25/75 

 

Членот на Советот Зоран Теофиловски се согласи да ја 

повлече претставката УПП бр. 08-398/21 и побара да се констатира 

на записник дека истата се повлекува по втор пат.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека претставката УПП Бр. 08-398/21 СЕ 

ПОВЛЕКУВА.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на членот на Советот Зоран Теофиловски да продолжи со 

реферирање на пријавените претставки.  

Членот на Советот Зоран Теофиловски ги изложи 

претставките и наведе дека нема основ за одговорност на судиите 

кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Зоран Теофиловски по изложените претставки.  

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

           О Д Л У К А  

Претставка УПП бр.08-507/20 од 07.12.2021 година, од 

Министерство за правда е доставена Ургенција по однос на 

постапување по претставка УПП 08-448 од 18.11.2020 година 

препратена и заведена во Советот под УПП бр.08-507/1 од 

21.12.2020 година, во врска со незадоволство од судска одлука. Со 

ургенцијата се бара во најкраток можен рок за постапеното по 

претставката да биде известен подносителот и Министерството за 

правда. Во врска со Ургенцијата, а имајќи предвид дека е постапено 

по наводите содржани во истата и доставени се Известувања УПП 

бр.08-507/20 од 13.12.2021 година до Министерството за правда и 

повторно е доставено известување до подносителот, констатирано 

е предметот да се затвори со службена белешка. 

Претставка УПП бр.08-573/21 од 25.10.2021 и 11.11.2021 

година, насловена како ургенција се изразува незадоволство од 
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постапувањето на Врховниот суд, подносителот напоменува дека 

повеќе пати се обраќал до судот во врска со барање за судење во 

разумен рок, па се бара утврдување на одговорност на судиите 

заради непостапување по жалбите поднесени од подносителот на 

21.06.2019, 01.10.2019, 24.10.2019, 12.02.2020 и 26.04.2021 

година.Во врска со постапувањето по претставката, на барање на 

Советот претставката беше уредена со потпис на 

подносителот.Судскиот совет констатира дека подносителот се 

повикал на предходно доставена претставка до Советот УПП бр.08-

57/20 во врска со незадоволство од постапување на судии на 

Врховниот суд по предмет за заштита на правото на судење во 

разумен рок ПСРРУ бр.120/17, за која е до подносителот е 

доставено Известување УПП бр.08-57/20 од 16.07.2020 година. Од 

страна на Советот се направени проверки и констатирано е дека по 

однос на предметот заведен пред Врховен суд ПСРРУ бр.120/19 по 

поднесено барање за судење во разумен рок од страна на повеќе 

лица, меѓу кои и подносителот на претставката, е донесена одлука 

ПСРРУ бр.120/17 од 27.05.2019 година со која барањето се усвојува 

и се утврдува повреда на правото на судење во разумен рок за 

постапката по предметот У2 бр.924/16 на Управен суд. Од страна на 

подносителите неколку пати било поднесено барање за исправка на 

решение до Врховниот суд, при што од страна на судот е постапено 

и донесени се решенија за исправка на 02.10.2019, 29.10.2019, 

13.02.2020 година и добиена жалба на ден 20.05.2021 година и 

донесена одлука по истата на ден 01.10.2021 година.Наводите 

содржани во претставката се однесуваат на поднесените барања за 

исправка на одлука, по кои од страна на надлежниот Врховен суд на 

Република Северна Македонија е редовно постапувано со 

донесување на решенија ПСРРУ бр.120/17.   

Претставка УПП бр.08-581/21 од 28.10.2021 година, во врска 

со предмет заведен под ВПП бр.15/13 по поведена постапка за 

надоместок на експропирана недвижност против Општина Охрид и 

подносителката. Се напоменува дека предметот е започнат во 2013 

година и по истиот сеуште нема правосилна одлука, со решение 

ВПП бр.149/15 од 2015 година на Основен суд Охрид е одбиен 

предлогот на против општина Охрид, а останал предлогот против 

неа, иако напоменува дека таа никогаш немала ништо со 
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предметната недвижност ниту истата е користена од нејзина 

страна. Незадоволна е од постапувањето на судија на Апелационен 

суд Битола кој во конкретната постапка учествувал во 

донесувањето на второстепените одлуки, и тоа во четири совети 

постапувал како претседател на совет, а во еден совет како член, 

наведува дека за друга судска постапка за експропријација судијата 

одлучил различно од одлуките што ги носи во постапката каде таа е 

противник, па бара преземење на соодветни мерки против судијата. 

Советот констатира дека Апелациониот суд Битола постапувал во 

жалбените постапки донесувајќи второстепени одлуки. Согласно 

решението на Апелациониот суд Битола ГЖ бр.1123/15 од 

01.07.2015 година решението ВПП бр.15/13 на Основен суд Охрид е 

укинато и дадени се напатствија при повторното постапување на 

првостепениот суд за дополнување на вештачењето и точно 

утврдување на корисникот на предметната недвижност, што е од 

значење за пасивна легитимација. Со решението ГЖ бр.516/16 од 

11.03.2016 година делумно е потврдено првостепеното решение во 

делот за Општина Охрид, а во останатиот дел е укинато, со 

напатствија првостепениот суд да разјасни врз основа на кои 

параметри вештото лице ја дало цената по метар квадратен 

односно вештото лице да се произнесе на приговорите од 

подносителката како противник во постапката. Апелациониот суд 

Битола со решението ГЖ бр.754/17 од 04.04.2017 година го укинал 

решението на Основен суд Охрид со укажување за припојување на 

предметот ВПП бр.78/02 и дополнување на вештиот наод и 

мислење на вештото лице по приговорот на подносителката. 

Согласно решението ГЖ бр.1136/18 од 30.10.2018 година на 

второстепениот суд решението на Основен суд Охрид е укинато 

поради немање на лиценца за вештачење на вештото лице кои го 

изготвило вештиот наод и мислење на кое судот ја засновал 

одлуката, а воедно вештото лице и не било запишано во Регистарот 

на вештаци. Со решението ГЖ бр.1689/19 од 28.01.2020 година 

повторно е укинато првостепеното решение бидејќи не е постапено 

по предходните напатствија и не е изведен доказ со вештачење од 

вешто лице запишано во Регистерот на вештаци со оглед дека бил 

изведен доказ за извршена проценка од проценител, а не од вешто 

лице што е спротивно на член 245 од ЗВП. Судијата напоменува 
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дека се работи за постапка која сеуште не е правосилно завршена и 

по која постапува првостепениот суд, а наводите се тенденциозни и 

насочени кон тоа како да биде одлучено. Претставката се однесува 

само на еден судија на Апелационен суд Битола, иако согласно 

член 37 од ЗПП, кога суди во втор степен на седница судот 

одлучува во совет составен од тројца судии, а во конкретните 

предмети судечките совети на Апелациониот суд Битола одлучиле 

едногласно, без издвоени мислења, а во одлуките се прифаќани 

жалбите изјавени од страна на подносителката како противник во 

спорот. По однос на наводите за долго траење на постапката, 

Судскиот совет нема надлежност да ја оценува основаноста на 

временското трање на постапките, воедно од страна на 

подносителката е доставено барање за заштита на правото на 

судење во разумен рок до Врховен суд, кој суд е единствен 

надлежен да одлучува по однос на барањето. 

Претставка УПП бр.08-596/21 од 08.11.2021 година, насловена 

како жалба, во врска со бракоразводна постапка на неговата ќерка, 

согласно која малолетните деца се доверени на чување и 

воспитување на мајката на која одлука се жалел поранешниот 

сопруг и по однос на жалбата сеуште е не донесена одлука од 

страна на Апелационен суд Штип. Напоменува дека се води и 

постапка за делба на заеднички предмети, па подносителот се 

изразува сомнеж по однос на постапувањето на судиите за 

одолговлекување на постапката. Судскиот совет на РСМ, по 

проучувањето на претставката констатира дека претставката треба 

да се доуреди, па од тие причини со барање за дополнување УПП 

бр.08-596/21 од 10.11.2021 година побара од подносителот да ја 

дополни претставката со негов потпис со кој ќе се потврди 

својството на подносител на претставката, со напомена дека истото 

е потребно да го стори во рок од 8 дена по добивање на барањето 

за дополнување. Со оглед дека подносителот на претставката не 

постапи по барањето за дополнување и не ја уреди претставката и 

предвид изминатиот временски период, Советот по расправата 

констатира дека најсоодветно е претставката да се архивира. 

Претставка УПП бр.08-606/21 од 11.11.2021 година, поднесена 

до кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република 
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Северна Македонија, а препратена на надлежно постапување на 

Советот. Во претставката се наведува за незадоволство од 

постапување на судија на Основен суд Велес, во врска со 

предметот заведен по поднесен приговор на подносителот на 

решение за укинување на печати на правосилност и извршност 

ПЛ1-ТС бр.15/21. Се споменува дека и покрај бројните докази во 

нивна корист сеуште не е донесена одлука, па поради долгото 

траење на постапката на компанијата на подносителот е отворена и 

стечајна постапка заведена пред Основен суд Велес под СТ 

бр.30/21. Од страна на подносителот било поднесено и барање за 

изземање на судијата поради постоење на деловен однос на 

противникот со нејзиниот сопруг, но ваквото барање од страна на 

претседателот на судот било одбиено како неосновано. Советот 

констатира дека по поднесен приговор на решението на нотар за 

одбивање на предлог за укинување на потврдата за правосилност и 

извршност од страна на должникот, заведен е предмет ПЛ1-ТС 

бр.15/21 пред Основен суд Велес и по оценување на навременоста 

на приговорот, за што е доставено дополнување од страна на 

надлежниот нотар е закажано рочиште. На расправата со оглед 

дека должникот изјавил дека е поднесена кривична пријава против 

доверителот, а доверителот дека е донесено решение за 

поведување на предходна постапка за испитување на условите за 

отварање на стечајна постапка, расправата е одложена. По 

одлуката на претседателот на судот со која се одбива барањето за 

изземање, се одржала расправа и донесено е решение ПЛ1-ТС 

бр.15/21 од 03.11.2021 година со кое приговорот на должникот се 

одбива како неоснован. На ваквата одлука од страна на должникот 

е изјавена жалба. Судијата напоменува дека постапила во целост 

согласно одредбите од ЗПП по однос на приговор на должник, а по 

однос на наводите за одредени докази судијата напоменува дека 

судот расправа само по приговорот на должникот против решението 

на нотарот, но не по однос на основаноста на предлогот доставен 

до нотарот. Во врска со наводите за поведена стечајна постапка, 

судијата кој постапува по предметот известува дека по поднесен 

предлог на доверител и по испитување на сите законски 

претпоставки за испитување на потребните услови, судот донел 

решение со кое поведува предходна постапка и определен бил 
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привремен стечаен управник, а на рочиштето од 29.11.2021 година 

судот бил информиран дека меѓу доверителот и должникот се водат 

вонсудски преговори за регулирање на меѓусебните обврски, па од 

тие причини рочиштето е презакажано за 23.12.2021 година.Во 

врска со наводите за долго траење на постапката, од приложено во 

изјавата на судијата и доставени прилози, се утврди дека 

предметот е заведен во Основен суд Велес на 31.08.2021 година, а 

рочиштата се одржани на 29.09.2021, 13.10.2021 и 03.11.2021 

година, што упатува дека судијата постапила согласно процесните 

закони и немало одолговлекување на постапката. Со оглед на 

наводите содржани во претставката кои се однесуваат на 

утврдување на фактичка состојба за истата е задолжен судијата, а 

воедно таквите наводите претставуваат жалбени наводи за кое е 

надлежен повисокиот суд кој за конкретниот случај ќе расправа и ќе 

ги цени истите со оглед дека е поднесена жалба, нивното 

утврдување не е во надлежност на Советот. Со оглед дека 

адресата на подносителот не е наведена во претставката, а од 

страна на Основен суд Велес Советот е известен дека не 

располагаат со информација по однос на адреса за контакт во РСМ 

на правното лице, подносител на претставката, а доставуваат 

тековна состојба за должникот, поради непозната адреса на 

подносителот претставката се затвора со службена белешка. 

Претставка УПП бр.08-630/21 од 26.11.2021 година, се 

однесува на постапувањето на судии на Апелационен суд Битола 

во врска со донесеното решение ГЖ бр.1736/21 со кое е одлучено е 

дека жалбата се усвојува и Налогот за извршување И бр.610/21 се 

става вон сила. Подносителот смета дека решението е 

тенденциозно и контадикторно, а дека судиите постапиле крајно 

нестручно и несовесно и дека при мериторното одлучување не се 

повикале на конкретен законски пропис за ваквата одлука, а со тоа 

и намерно и свесно излегле од своите овластувања што придонело 

за нанесување на штета на тужителот во постапката(подносителот 

на претставката) и оневозможување да го намири побарувањето 

врз основа на правосилна и извршна пресуда. Подносителот 

напоменува дека во надлежниот Апелационен суд Штип судиите 

неосновано побарале свое изземање од постапување што е 

прифатено од страна на претседателот на судот, што претставува 
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правен преседан, па се бара од Судскиот совет да го испита целиот 

случај. Советот констатира дека судечкиот совет на Апелационен 

суд Битола постапувајќи по жалбата на должникот против 

првостепеното решение ППНИ бр.39/21 на Основен суд Штип, на 

седницата одржана на 04.11.2021 година донеле Решение ГЖ 

бр.1736/21 со кое жалбата на тужениот(должникот) е уважена и 

решението ППНИ бр.39/21 на Основен суд Штип е преиначено на 

начин што приговорот на должникот се усвојува и извршното 

дејствие што се состои во издавање на Налогот за извршување И 

бр.610/21 на надлежен извршител е ставено вон сила. Судечкиот 

совет појаснува дека налогот за извршување е врз основа на 

извршната исправа -пресуда на Основен суд Штип П4 бр.78/15 од 

18.01.2016 година потврдена со пресудата на Апелацонен суд Штип 

ГЖ бр.205/21 од 03.06.2021 година со која се задолжени 

должниците да му ја надоместат штетата со камата на доверителот. 

Меѓутоа, еден од должниците уште пред поднесување на барањето 

за извршување престанал да постои и бил избришан од трговскиот 

регистер и доверителот со поднесок побарал извршувањето да 

продолжи спрема останатиот должник, а надлежниот извршител го 

издал налогот за извршување И бр.610/21 согласно член 210 став 1 

од Законот за извршување со задолжување на должникот на 

целокупниот износ, иако со правосилните пресуди задолжени се 

должниците да ја надоместат штетата, додека во извршната 

исправа должниците не се задолжени солидарно да ја исполнат 

обврската. Судиите потенцираат дека во конкретниот случај не 

постоела солидарна одговорност на должникот, па затоа не може 

доверителот да бара солидарно исполнување на обврската на 

целиот износ, а за таквата своја одлука судиите ги посочуваат и 

други одлуки на овој суд и воспоставената судска пракса. По однос 

на наводите изнесени во претставката судечкиот совет дава 

доволно образложени причини за донесената одлука, наведеното 

претставуват жалбени наводи за кои не е надлежен да одлучува 

Судскиот совет. Воедно, во врска со надлежноста за постапувањето 

по конкретниот предмет, согласно одредби од Законот за 

парничната постапка дали ќе биде прифатено изземање од 

постапување на судијата одлучува претседателот на судот, како 

што било и во конкретниот случај, за подоцна со решение на 
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надлежниот Врховен суд за надлежен суд да биде определен 

Апелационен суд Битола. 

Претставка УПП бр.08-655/21 од 14.12.2021 година, во која се 

изразува незадоволство од постапувањето на судија на Основен 

граѓански суд Скопје по предметот ППНИ бр.560/21 и судија на 

Апелационен суд Скопје  по предметот ГЖ бр.3836/21. Советот 

констатира дека со Известување УПП бр.08-616/21 од 01.12.2021 

година подносителката е известена по однос на наводите од 

претставката. Претставката заведена во Судскиот совет под УПП 

бр.08-655/1 од 14.12.2021 година се однесува на прашања на кои 

веќе е одговорено на подносителката и во истата нема нови факти 

и околности кои не биле познати предходното, па согласно член 11 

од Законот за постапување по претставки и предлози, Советот 

утврди дека нема основ за повторно постапување по претставката. 

Со оглед на наведеното, Судскиот совет на Република Северна 

Македонија констатира дека предметот се смета за завршен и 

истиот да се архивира. 

4. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Мери Радевска во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Мери Радевска ја изложи претставката 

УПП Бр. 08-638/21  и наведе дека нема основ за одговорност на 

судиите кои постапувале по предметот.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Киро Здравев и ги изнесе 

следните наводи: 

Ја изрази потребата на некој начин да се укаже на 

претседателот дека е должен да одговори на претставката.  

Странката не е задоволна од тоа што претседателот не и 

доставил одговор. Кога се поднесува барање до судот 

претседателот е должен да достави одговор. Бидејќи тие 
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располагале со бараните податоци, доволно е со 3-4 реченици 

странката да биде удоволена. Да не стане практика на ваков начин 

да се „шиканираат“ странките.   

Резимираше дека одговорот на претставката до странката да 

се достави и до претседателот. Исто така, ќе се наведе во 

одговорот дека истиот е доставен и до претседателот.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Тања Чачарова 

Илиевска и ги изнесе следните наводи: 

Во контекст на веќе кажаното од колегата Киро мисли дека и 

во ЗПП стоела поука на неуките странки. Така да не било на одмет 

да се реагирало во судовите да пресудите бидат доставувани.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на членот на Советот Мери Радевска да продолжи со реферирање 

на пријавените претставки.  

Членот на Советот Мери Радевска ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Мери Радевска по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП.бр.08-574/21 од 25.10.2021 година и 

дополнување од 26.10.2021 година – поради незадоволство од 

постапување на судија при Управен суд во врска со предметот У-

1.бр.604/20 од 06.10.2020 година. Советот констатира дека 

претставуваат жалбени наводи по кој не е надлежен да постапува 

во смисла на член 13 од Законот за судовите каде е пропишано 

дека судска одлука може да ја менува или укинува само надлежен 

суд во постапка пропишана со закон, па во таа смисла 
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подносителот треба да ја сочека одлуката на второстепениот суд 

кој постапува по жалба. Подносителот доколку наоѓал за потребно 

можел да изјави жалба  во рок од 15 дена од приемот на пресудата  

до Вишиот управен суд. 

Претставка УПП.бр.08-585/21 од 03.11.2021 година – поради 

незадоволство од постапување на судија при Основен суд Виница 

по предметот П4-2/19. Во претставката подносителот укажува на 

незаконита пресуда на Основен суд Берово, каде постапувал и друг 

судија по предметот К.бр.51/19. По однос на пресудата К.бр.51/2019 

од 01.11.2019 година на Основен суд Берово, одбиено е тужбеното 

барање на подносителот против обвинетите да во постапката по 

предметот П1-58/12 дале лажни искази. Видно од наводите 

изнесени во претставката Советот констатира дека претставуваат 

жалбени наводи по кој не е надлежен да постапува во смисла на 

член 13 од Законот за судовите каде е пропишано дека судска 

одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 

постапка пропишана со закон. Во смисла на гореизнесеното, 

согласно членот 11 од Законот за судовите судијата одлучува 

непристрасно и врз основа на слободна оценка на доказите и се 

забранува секој облик на влијание врз независноста, 

непристрасноста и самостојноста на судијата во вршењето на 

судиската функција по кој било основ и од кој било субјект. Во 

поднесената претставка нема конкретни наводи од кои може да 

произлезе дека посочениот судија во истата постапувал спротивно 

на закон. 

Претставка УПП.бр.08-608/21 од 12.11.2021 година  - поради 

незадоволство од нестручно, несовесно и спротивно на закон 

постапување на судија при Основен суд Велес во врска со 

предметот ВПП2-34/20.  

Советот констатира дека претставуваат жалбени наводи по кој 

не е надлежен да постапува во смисла на член 13 од Законот за 

судовите каде е пропишано дека судска одлука може да ја менува 

или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон. 

Првостепеното решение било испитувано во рамките на делот кој 
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се побива со жалбата и второстепениот суд дал доволно 

образложени причини од кои се водел при одлучувањето. 

Претставка УПП.бр.08-627/1 од 24.11.2021 година – не се 

изнесени нови околности од веќе изнесените во претходно 

поднесената претставка од истиот подносител заведена во Советот 

под број бр.08-533/20 од 30.12.2020 година која е разгледана на 

одржана седница на Советот на 28.01.2021 година и доставено е 

известување до подносителот дека наводите се неосновани. 

Согласно член 11 од Законот за постапување по предлози и 

претставки Советот оцени по оваа претставка да не постапува и 

истата да се архивира. 

Претставка УПП.бр.08-638/21 од 03.12.2021 година и 

дополнување на претставка од 16.12.2021 година во врска со 

незадоволство од постапување на судија при Основен граѓански суд 

Скопје пред кој како што е наведено во претставката повел 

оставинска постапка. На ден 18.11.2021 година и 24.11.2021 година 

поднел барање до судот по кое нема добиено одговор. Советот 

констатира дека не е надлежен да постапува по претставката, од 

причина што судијата му го доверува на нотар спроведувањето на 

оставинската постапка, согласно чл.131 од Законот за вонпарнична 

постапка. Подносителот треба да се обрати до судот за да се 

информира за бројот на оставинскиот предмет и воедно до 

определениот нотар за текот на постапката.   Во смисла на 

гореизнесеното, Советот претставката на подносителот и ова 

известување ќе го достави до претседателот на Основен граѓански 

суд Скопје. 

5. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Лорета Горгиева во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Лорета Горгиева ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  
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Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Лорета Горгиева по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП 08-518/21 против судии на Апелациониот суд 

Скопје по предметот ГЖ-1065/21 кои решавале по жалба на пресуда 

на Основен граѓански суд Скопје  по предмет П1-584 19, а 

подносителот изразува сомнеж дека предметот ГЖ-1065/21  е 

земен првенствено во работа без да бидат исполнети услови од 

член 182 став 2 од Судскиот деловник, со цел да се изврши 

притисок врз судијата на основен гранаски суд Скопје кој постапува 

по предметот.Од прибавените изјави на судиите кои постапуваат по 

предметот произлегува дека тужбата на тужителот против тужен по 

предметот П1-584/19 е примен во Основен грагански суд Скопје на 

28.06.2019година . Судот донел пресуда на ден 06.10.2020година со 

која се усвојува тужбеното барање на тужителот. Против пресудата 

тужениот вложил жалба а Апелациониот суд Скопје со ГЖ-1065/21 

ја укинал првостепената пресуда од 06.10.2021глодина и предметот 

се враќа ан повторно одлучување со дадени напатсвија. По 

укинување предметот примен во Oсновниот суд на ден 

11.05.2021година се презаведува под нов број П4-247/21 и судот со 

пресуда од 22.07.2021година го одбил тужбеното барање на 

тужителот.Против оваа пресуда изјавена е жалба на 02.11.2021 

година и предметот е испратен во Апелациониот суд Скопје и се 

наоѓа во жалбена постапка.  

Претставка УПП бр.08-576/21 во која се изразува 

незадоволство од постапување на судија на Управен суд по 

предметите У-6 бр.579/18 и У-6 бр.18/21 Од прибавената изјава на 

судијата произлегува дека по тужба изјавена од тужителот на 

25.01.2021 година преку полномошник против Министерство за 

финансии Царинска управа на РСМ поради молчење . Тужбата во 

судот е заведена под У6 бр.18/21 и доделена во работа на 
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судечкиот судија на 01.06.2021година кога со измена и 

дополнување на распоред за работа на судиите е распределен во 

Одделението за царини и други права.На ден 08.10.2021година 

Судот донел решениее У6 бр.8/21 со кое тужбата на тужителот за 

молчење на администрација се отфрла како предвремена.Ова 

предвид да во тужбата се наведува дека на 04.12.2019 година 

поднесено е Брањае до тужениот орган да донесе решение со кое 

ќе ја запре присилната наплата на долгот утврден со поништеното 

Решение и да ги повлече веќе спроведените мерки за присилна 

наплата  врз основа на Решение 27 05-064364/18-003 од 28.09.2020 

година и д а му го врати веќе наплатениот износ. Судот ја доставил 

тужбата на одговор до Министерство за финансии, Царинска управа 

со писмен допис У-6 бр.18/21 од 29.01.2021година и побарал да ги 

достави спипите по предметот. Бидејќи тужениот орган не постапил 

по барањето на судот и не ги доставил списите, со ургенција од 

27.04.2021 година судот повторно побарал од тужениот орган да ги 

достави списите по предметот. Тужениот орган ги доставил списите 

по предметот и истакнал дека постапувајќи по напатствијата дадени 

од страна на Вишиот управен суд со одлука УЖ-3 бр.82/20, 

Царинска управа донела Решение 2704 У бр.0527/18-2 од 

05.04.2021 одина со кое останува во целост на наводите од 

оспореното решение У бр.0527 од 26.09.2021 година на  од истите 

причини наведени во образложение на решението. Од увидот во 

тужбата доказите кон истото како и спсисите на предметот судот 

наоѓа дека тужбата на тужителот за молчење на администарција е 

предвремена. Согласно член 26 став 2 од Законот за управни 

спорови (Сл.весник на РСМ бр.96/2019) кога се поведува управен 

спор поради недонесување на одреден акт во пропишан рок 

(молчење на управа),  тужбата се поднесува во рок од 30 дена  по 

истекот на законскиот утврден рок за донесување на актот.Согласно 

член 32 став 1 т 1 од Законот зa управните спорови судот ќе ја 

отфрли тужбата со решение, доколку не се исполнети условите з 

аводење на управен спор односно доколку утврди дека тужбата е 

поднесена навремено или предвреме . Согласно став 2 на истиот 

член Управниот суд ќе ја отфрли тужбата во секој стадиум на 

постапката. Со оглед на тоа што Управниот суд од страна на 

тужениот орган Министерство за финансии , Царинска управа е 
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известен дека постапувајќи по напатствија дадени од страна на 

Вишиот управен суд УЖ- 3 бр. 82/20 на ден 05.04.2021годиан 

донесено е решение за кое по увид во АКМИС  системот судот 

утврдил дека тужителот веќе повел упарвен спор заведен под У-6 

бр.391/21 следувало судот да донесе одлука согласно член 26 

став1  т. 1 од Законот з а управните спорови и тужбата да ја отфрли 

од причина што истата е изјавена предвреме. Тужителот со 

управниот спор заведен под У6 бр.391/21 го остварил своето 

правао на судска заштита од причина што судот со пресуда од 

08.10.2021година, тужбата на тужителот ја уважил, а решението на 

Царинска управа бр.27-065000/18-0029 2704 Убр.0527/18-2 од 

05.04.2021година го поништил.На ова решение подносителот иако 

имал право да изјави жалба, истото не го искористил поради 

мегувреме присилно наплатен долг од Царинска управа, поради 

што сметал дека жалбата би била беспредметна. По однос на 

предметот У6-579/18 на кој се повикува тужителот во преставката, 

по тој предмет е постапувано од други судии, а не од посочениот 

судечки судија во преставаката 

Претставка УПП 08-645/21 против судија на Основен суд 

Гостивар  по предмет К-10/20 по спроведени извиди и од 

прибавената изјава на судијата кој постапувал по конкретниот 

предмет утврди дека од страна на како оштетени е поднесена 

кривична пријава заради постоење на основано сомнение за 

сторено кривично дело Измама по член 247 став 3 вв со став 1 од 

КЗ, како и кривично дело оштетување на доверители по член 257 

став 2 од КЗ. Кривичната пријава е заведена во ОЈО Гостивар под 

КО бр.496/16 во 2016 година, од каде обвинителен предлог е 

поднесен на 23.12.2019 година по кој е заведен кривичен предмет К 

бр.10/20 пред Основен суд Гостивар. По добивање на предметот во 

работа судечкиот судија веднаш закажал главна расправа, а по овој 

предмет судот и  во периодот на пандемија имал закажано пет 

главни расправи од кои две главни се одложени поради болест на 

обвинетите бидејќи биле заразени со вирусот Ковид 19 и за кое 

нешто до судот доставиле доказ за нивна спреченост од присуство 

на главна расправа. На ден 14.04.2021година на кој ден е закажана 

главната расправа, во присуство на полномошник на оштетениот со 

заменичко полномошно, обвинетите и нивниот бранител, од страна 
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на  бранителот на обвинетите е побарано судот да донесе решение 

со кое ќе се огласи за ненадлежен да постапува по овој предмет 

бидејќи обвинетите и дејствијата на овој кривично правен настан се 

случени на подрачјето на град Крива Паланка. Од увид во 

писмените докази во списите на предметот судот утврдил дека 

обвинетите сите од с.Градец Крива Паланка и целиот кривични 

настан како што е наведено во обвинието е случен во Крива 

Паланка.Од таа причина, а заради екомоничност на постапката 

судот донел решение К бр.10/20 од 14.04.2021 година со кое се 

огласил за ненадлежен да постапува по овој предмет, а по 

правосилноста на ова решение, предметот е отстапен на Oсновен 

суд Крива Паланка со сите списи. 

Согласно член 24 од ЗКП судовите во кривичните предмети 

судот во границите на својата стварна надлежност определена со 

закон, а согласно член 26 став 1 од ЗКП месно надлежен е судот на 

чие подрачје е извршено или обидено кривично дело .Судечкиот 

судија постапувал согласно закон и во рамки на своите 

надлежности,  а одолговлекувањето на постапката како и 

подносител наведува во претставката се должи на ненавремено 

постапување по поднесената кривична пријава од страна на 

Основното јавно обвинителство Гостивар . 

6. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Сашко Георгиев во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Сашко Георгиев ја изложи претставката 

УПП. Бр. 08-490/21 и наведе дека истата е основана.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и ги 

изнесе следните наводи: 

Познато било дека Основниот граѓански суд Скопје бил со 

прилив на енормен број на предмети, а располагал со мал број на 

судии.  
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Посочениот судија во наведениот период изготвил повеќе од 

70 одлуки. Па оттука произлегувало прашањето, дали конкретната 

одлука спаѓала во тие посложени или поедноставни предмети?  

За реплика се јави членот на Советот Сашко Георгиев и ги 

изнесе следните наводи: 

Не бил спорен делот на одговорот на судијата дека решила 70 

предмети. Имал флексибилност во поглед на почитувањето на 

рокови. Еден месец, два, три, но од принципиелни причини се што 

било над 6 месеци било неосновано и неоправдано. Какви и да 

биле причините. Освен ако станувало збор за здравствени причини 

се друго било недозволиво. Немал разбирање во оправдувањето 

дека станувало збор за преоптеретеност со многу предмети.  

Можеби станувало збор за исклучително добар судија, но 

сепак ова било ситуација каде што морале да бидат одговорни, и 

пред самите себе и пред странките.  

Дополни дека не добил конкретен одговор за причините за 

одолговлекувањето. Згора на тоа, добил погрешен податок, што не 

ми се допаднало, во смисла на тоа дека било судска ферија па, не 

можело да се изврши достава. Пресудата била изготвена на 31.08 и 

во рок од 6 дена била извршена достава. И недоволната искреност 

бил елемент кој требал да се земе во обѕир.    

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

 Нема дилеми дека претставката била основана. Во периодот 

што следи ќе ги утврделе фактите кои довеле до таквата состојба. 

Но, се согласувал со констатацијата дека  подносителот ќе мора да 

биде известен што се случувало во периодот од шест месеци. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

„За мене ова е предмет за да се даде на координаторот, да се 

провери, да се види целокупната работа. Не зборувам ни за 

барање, не зборувам за одговорност, меѓутоа да се провери и да се 

види што е.“ 
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Претседателот на Советот Павлина Црвенковска oткако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на известителот Сашко Георгиев по изложената 

претставка.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка 08-490-21 - Од спроведените извиди и 

доставеното известување и дополнително известување  од   

Претседателот на судот и судијата што постапувал по предметот,  

се утврди дека во конкретниот случај   претставката е 

основана.Согласно член 326  ст. 1  од Законот за парничната 

постапка (Сл.весник на РМ бр. 7/2011 )- објавената пресуда мора 

писмено да се изработи во рок од осум дена, а во посложените 

предмети исклучително во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето“, а согласно  став 3 од истиот член -“ Во рок од осум 

дена од денот на писмената изработка на пресудата до странките 

се доставува заверен препис на пресудата со поука за правото на 

изјавување правен лек против пресудата“.Во конкретниот случај по 

предметот 31 П4.бр. 477/20  расправата била заклучена  на ден 

05.02.2021 година, а објавувањето на  пресудата било закажано  и 

извршено на  11.02.2021 година, а на ден 06.09.2021 година 

неговиот полномошник ја примил пресудата .Во ова смисла 

согласно горенаведената одредба како  и  фактот дека  

полномошникот на подносителот на претставката ја примил 

пресудата по протек на повеќе од шест месеци од денот на 

објавувањето на пресудата односно на 06.09.2021 година , Советот 

констатира дека претставката е основана поради наведеното 

постапување на судот.Од страна на Судскиот совет понатаму ќе 

бидат превземени дејствија во насока на утврдување на одредени 

факти и докази кои се  од влијание за понатамошното постапување. 

Доставено е и укажување до судијата. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека се задолжува координаторот на Основен 
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граѓански Суд Скопје со претставката УПП. Бр. 490/21 со цел да 

спроведе понатамошни извиди и информира за истите. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на членот на Советот Сашко Георгиев да продолжи со реферирање 

на пријавените претставки.  

Пред членот на Советот Сашко Георгиев да пристапи кон 

изложување на претставките за збор се јавија членовите на 

Советот Зоран Теофиловски и Ханиф Зендели побараа да се 

изземат од расправа и одлучување по претставката УПП Бр. 08-

625/21 како не би се довела во прашање нивната пристрасност 

бидејќи своевремено учестувале во работа по конкретниот судски 

предмет. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека членот на Советот Зоран Теофиловски и 

членот на Советот Ханиф Зендели се ИЗЗЕМААТ од расправа и од 

одлучување по претставката УПП Бр. 08-625/21. 

Членот на Советот Сашко Георгиев ја изложи претставката 

УПП бр. 625/21 и наведе дека нема основ за одговорност на 

судиите кои постапувале по предметот.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Мери Радевска и ги изнесе 

следните наводи: 

 На мислење е дека решението било во Апелационен суд, а не 

во делегирање. Префрлањето на таков предмет во друг суд ќе 

значело уште 20 години.  

Судиите во Апелациониот суд, тоа биле судии што имале 

подолго искуство, сигурно и поголемо знаење, па требале да 

донесат мериторна одлука. Да можел да се произнесе и Врховниот 

суд.  

Апелациониот суд требал да се „судри“ со храброст, 

интегритет да „пресечел“ мериторно па, нивната одлука да одела во 
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Врховниот суд а, не да се враќа назад и да се „играло“ со 

предметот. Тоа било недозволено. 

Следен, за збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и 

ги изнесе следните наводи: 

 „Само да дополнам дека во 2019 година при првата посета на 

Тетово овој предмет го земавме на увид, пишувавме извештај за 

него и сега сум навистина изненадена што и после две години, 

скоро три предметот се уште е жив.“   

Следен, за збор се јави членот на Советот Сашко Георгиев и 

ги изнесе следните наводи: 

 Предметот бил завршен во Основниот суд Тетово. На чисто 

биле со тоа.  

Станувало збор за најтешко кривично дело, со многу странки, 

адвокати. Колегите од Тетово постапувале многу ажурно и имал 

дадено насоки предметот најекспресно да биде процесуиран. И тој 

дел не бил спорен.  

Но, предметот континуирано се враќал на повторно 

постапување и одлучување. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на известителот Сашко Георгиев по изложената 

претставка.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 10 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка 08-625-21- Од спроведените извиди се  констатира 

дека во конкретниот случај пред Основниот суд  Тетово се води 

постапка  против обвинетите за кривично  дело Убиство по чл. 123 

од КЗ.По овој предмет постапуваат судии од граѓански оддел и 

донесени биле  две ослободителни пресуди  и тоа по К.бр. 559/16 

од 24.01.2020 година , укинати со решение на Апелациониот суд 

Гостивар Кж.бр.108/20 од 28.05.2020 година и по К.бр. 521/20 од 
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30.10.2020 година- укината со решение на Апелациониот суд  

Гостивар КЖ.бр. 380/20 од 08.04.2021 година , при што предметот е 

вратен на повторно судење .Во мометот предметот е заведен под 

К.бр. 350/21 со заклучен главен претрес од ден 17.11.2021 година и 

закажана објава на пресудата на 23.11.2021 година и објавена и  

сега е во фаза на изготвување на пресудата.  Со оглед на овие 

констатации, од страна на Судскиот совет на  Република Северна 

Македонија не се најдени пропусти во  постапувањето на судиите, 

ниту елементи за нестручно и несовесно вршење на судиската 

функција. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека се задолжува координаторот на Апелационен 

суд Гостивар со претставката УПП Бр. 08-625/21 со цел да ја следи 

работа по предметот и информира по потреба. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на членот на Советот Сашко Георгиев да продолжи со реферирање 

на пријавените претставки.  

Членот на Советот Сашко Георгиев ги изложи преостанатите 

претставки и наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои 

постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Сашко Георгиев по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка 08-510-21- Од спроведените извиди се  констатира 

дека во конкретниот случај  по поднесена тужба на ден 09.05.2019 

година бил заведен предметот У-6 бр. 425/2019 . Судот на 

14.05.2019 ја доставил тужбата на одговор до Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство-со барање за 

доставување на сите списи во рок од 10 дена од денот на приемот 
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на барањето. На ден 31.05.2019 година од Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, до судот  биле 

доставени списите по предметот. На ден 22.07.2019 година од 

страна на заменик претседателот на Управниот суд било донесено 

решение за прераспределба на погрешно заведен предмет, од 

причина што согласно Годишната програма  за работа на Управниот 

суд за 2019 година основот “Концесија“ е во надлежност на Совет-6 

Царини, концесии, јавни приватни партнерства и други сродни 

права. Согласно наведеното решение СУ.бр. 0204-121 /19 од 

22.07.2019 година погрешно заведениот предмет У-3 бр. 256/2019 

преку АКМИС системот бил  презаведен под У-6 бр. 425/2019 и 

истиот на ден 23.07.2019 бил прераспределен кај судија. 

Постапувајќи по предметот судијата направил обид за доставување 

на одговорот  на тужба до полномошникот на тужителот , но со 

оглед дека во судот не б вратена доставница за прием , на 

21.11.2019 направен бил повторен обид за доставување на 

одговорот до полномошникот на тужителот.На 27.11.2019 година 

видно од повратницата  полномошникот лна тужителот уредно го 

примил одговорот на тужба и на ден 05.12.2019 година со 

препорачана пратка до судот достави поднесок против одговорот на 

тужба доставен од Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.Предметот со списите на ден 03.02.2020 година бил 

примен во работа кај судијата. Судот на ден 20.02.2020 година 

донел пресуда  У-6 бр. 425/2019 од 20.02.2020 година  со која 

тужбата на тужителот ја одбил како неоснована. На 24.02.2020 

година била извршена верификација на наведената пресуда  по 

што предметот бил вратен во писарница за понатамошна постапка. 

Пресудата видно од повратницата содржана во списите на 

предметот била уредно доставена до тужениот орган на 10.03.2020 

година , додека до полномошникот на тужителот од страна на 

Поштата во Гостивар на ден 28.02.2020 година бил направен обид 

за достава на наведената адреса наведена во тужбата (ул. Живко 

Брајковски бр. 19 Гостивар), но со оглед да не го побарал 

писменото, на ден 11.03.2020 година истото со назнака “не 

побарал“било вратено во Управниот суд. Поради наведеното 

пресудата сеуште не е доставена.Со оглед на овие констатации, од 

страна на Судскиот совет на  Република Северна Македонија не се 
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најдени пропусти во  постапувањето на судиите, ниту елементи за 

нестручно и несовесно вршење на судиската функција. 

Претставка 08-569-21 - Од спроведените извиди се  

констатира дека во конкретниот случај  Основен граѓански суд 

Скопје  по предметот ПЛ1-ТС-1576/20 , донел Решение 53ПЛ-ТСбр. 

1576/20 од 24.09.2021 година, со кое тужбата на тужителот- 

подносител на претставката се смета за повлечена- имено 

тужителот, иако уредно повикан не се јавил ниту го оправдал својот 

изостанок , а тужениот дал согласност да се смета тужбата за 

повлечена.Согласно чл.13 ст ст.3 од Законот за судовите, Судскиот 

совет нема надлежност да ги испитува судските одлуки, односно 

судската одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд 

во постапка пропишана со закон, но Вие против донесената пресуда 

не сте поднеле жалба ,кое нешто   впрочем и  го наведувате во 

претставката.  Со оглед на овие констатации, од страна на 

Судскиот совет на  Република Северна Македонија не се најдени 

пропусти во  постапувањето на судиите, ниту елементи за 

нестручно и несовесно вршење на судиската функција.                                                                                         

Претставка 08-601-21- Од спроведените извиди се  констатира 

дека во конкретниот случај Основниот суд  Велес донел одлука 

МАЛВТС.8/21 од 23.09.2021 година  согласно напатствијата на 

второстепениот суд , а со оглед  на тоа дека наводите во 

претставката претставуваат жалбени наводи против донесената  

одлука, истата  ќе биде предмет на оценка од страна на повисокиот 

суд. Согласно чл.13 ст ст.3 од Законот за судовите, Судскиот совет 

нема надлежност да ги испитува судските одлуки, односно судската 

одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 

постапка пропишана со закон, па во конкретниот случај  ќе биде 

потребно подносителот да ја сочека одлуката на второстепениот 

суд . Со оглед на овие констатации, од страна на Судскиот совет на  

Република Северна Македонија не се најдени пропусти во  

постапувањето на судиите, ниту елементи за нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција.                                                                                                 

Претставка 08-614-21- Од спроведените извиди се  констатира 

дека во конкретниот случај  наводите се однесуваат на донесена 
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одлука , па согласно член 11 од Законот за судовите, судијата 

одлучува непристрасно со примена на законот врз основа на 

слободна оценка на доказите, а согласно член 13.ст.3 од Законот за 

судовите, судската одлука може да ја менува  или укинува само 

надлежен суд во постапка пропишана со закон,  а Судскиот совет 

нема надлежност да преиспитува , менува или укинува судски 

одлуки Во случајот   подносителот вложил жалба, па ќе биде 

потребно да го  сочека донесувањето на  одлуката од страна на  

второстепениот суд.   Со оглед на овие констатации, од страна на 

Судскиот совет на  Република Северна Македонија не се најдени 

пропусти во  постапувањето на судиите, ниту елементи за 

нестручно и несовесно вршење на судиската функција 

7. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Мирсад Суроји во својство на 

известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  

Членот на Советот Мирсад Суроји ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Мирсад Суроји по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП.бр.08-465/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 
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подносителот наведува дека била доставена и заведена тужба во 

судот на 17.06.2021 година за утврдување право на сопственост со 

предлог за издавање на времена мерка против неговиот татко. 

Бидејќи се работи за времена мерка потребно било итно 

постапување на судот. Судот рочиштето за времена мерка го 

закажал за 22.07.2021 година односно после повеќе од 1 месец од 

доставувањето на тужбата. Оттука смета дека е прекршен законот 

односно судот не ја почитува итноста на постапката, и тоа со 

уредно платена такса. На одржаното рочиште на 22.07.2021 година 

судот не донел формално решение. Советот побара изјава судијата 

кој постапувал по предметот. Истиот наведе дека наводите во 

претставката се неосновани. Имено, на 17.06.2021 година е 

поднесена тужба од подносителот против тужениот Б.М., за 

утврдување право на сопственост, со назначена вредност од 

10.000,00 денари. Во законски рок до 3 дена судот се обратил до 

Општина Сопиште, сектор за финансии, Комисија за утврдување на 

пазарна вредност на недвижен имот и да го известат судот во 

најкраток можен рок колку изнесува пазарната вредност на 

предметната недвижност. Општина доставила одговор на 

25.06.2021 година дека вредноста е 2.802.400,00 денари и го 

задолжила да доплати за такса за тужба и такса по предлог за 

времена мерка во рок од 3 дена. По извршена уплата, судот со 

наредба од 07.07.2021 година закажал подготвително рочиште и 

рочиште за времена мерка за 22.07.2021 година во 09,00 часот, на 

кое рочиште судот донел решение со кое се одбива како неоснован 

предлогот за времена мерка. Од причина што доставата на 

решението за времена мерка се враќала до судот како неуредна, 

судот презел и други процени дејствија заради уредна достава. 

Откако се создале законски услови, предметот бил доставен до 

второстепениот суд заради изјавена жалба против решението за 

времена мерка на 21.09.2021 година. Судијата наведува дека е 

должност на судот да обезбеди еднаквост, рамноправност и 

недискриминација по било кој основ. Постапувањето на судијата 

било одговорно, транспарентно и јавно. Од спроведените извиди, 

увидот во претставката, увидот во списите прилог на претставката и 

изјавата на судијата, Советот најде дека постапката по предметот 

по однос на решението за времена мерка е по жалба пред 
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второстепениот суд, па воедно наводите во претставката 

второстепениот суд ќе ги цени како жалбени наводи при 

одлучувањето. Согласно член 13 став 3 од Законот за судовите, 

Судскиот совет нема надлежност да ги испитува судските одлуки, 

односно судската одлука може да ја менува или укинува само 

надлежен суд во постапка пропишана со закон. 

Претставка УПП.бр.08-495/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителката наведува дека станувало збор за куќа направена од 

1980 година со заеднички средства на нејзе и сопругот. Сопругот 

починал во 2016 година. Не оставил никаков писмен документ за 

оставината на децата. Ќерката поднела тужба против нејзе, а 

првостепениот суд и доделил најголем дел од куќата без никаков 

документ за оставина тукуа само со лажна изјава на Нотар. Истата 

поднела жалба и до Управниот суд Скопје кој го вратил предметот 

на повторно одлучување. Судијата го донел истото решение, а 

Апелациониот суд го укинал. Наведува дека првостепениот судија 

се однесувал дрско спрема нејзе и и ги одбивал исказите, а ги 

прифаќал лагите на нејзината ќерка. Според судијата на 

подносителката и следувал помал дел од куќата. Оттука бара да се 

провери работењето на судијата. Советот побара изјава судијата 

кој постапувал по предметот. Истиот даведе дека наводите во 

претставката се неосновани. Имено, судијата никогаш не се 

однесувал дрско спрема нејзе и не ја навредувал. По однос на 

предметот наведува дека по изведувањето на сите докази била 

донесена пресуда со која делумно било усвоено тужбеното барање 

на тужителката. Наводите во претставката биле истакнати и како 

жалбени наводи. Во претставката нема наводи за пристрасно 

водење на постапката. Од спроведените извиди, увидот во 

претставката, увидот во списите прилог на претставката и изјавата 

на судијата, Советот најде дека против пресудата Основниот суд 
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Охрид П1.бр.188/19 од 29.06.2021 година подносителката има 

право на жалба, па воедно наводите во претставката ќе 

претставуваат и жалбени наводи кои ќе ги има предвид 

второстепениот суд при одлучувањето. Согласно член 13 став 3 од 

Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги 

испитува судските одлуки, односно судската одлука може да ја 

менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 

закон.    

Претставка УПП.бр.08-544/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителот наведува дека било доставено решение од Нотар 

Л.Р. од Штип, НПН.бр.214/19 од 24.06.2019 година со кое бил 

задолжен на доверителот да му плати износ од 3.980,00 денари на 

име долг. Истиот поднел приговор до судот и бил оформен 

предметот Пл1.бр.46/19. Во тој предмет тој бил тужен, а тужител е 

кабелски оператор. Во текот на судската постапка биле изведени 

материјални докази и тоа: договор, потврда за откажување на 

договор, платени сметки заклучно со месец 11/2016 и др. Врз 

основа на утврдената фактичка состојба судот донел пресуда 

Пл1.бр.46/19 од 11.02.2020 година со која Л.Р. од Штип со што 

решението НПН.бр.214/19 од 24.06.2019 година останало во сила. 

По поднесена жалба, второстепениот суд со пресуда ГЖ.бр.257/20 

ја потврдил првостепната пресуда. Потоа поднел предлог за 

повторување на постапката за што бил оформен предметот 

Пл.Пов.бр.1/20. Судот донел решение на 28.01.2021 година со кое 

го одбил ваквиот предлог. По поднесена жалба, второстепениот суд 

со решение ГЖ.бр.143/21 од 15.04.2021 година го потврдил 

првостепеното решение. Од спроведените извиди, увидот во 

претставката и увидот во списите прилог на претставката, Советот 

најде дека подносителот го искористил правото на жалба во сите 

постапки и истите се правосилно завршени. Согласно член 13 став 
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3 од Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги 

испитува судските одлуки, односно судската одлука може да ја 

менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 

закон.    

Претставка УПП.бр.08-568/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителот изразува незадовлство од  предметите К.бр.108/11,  

К.бр.15/11 и К.бр.116/18 сите на Основен суд Гевгелија. Во врска со 

пресудата на Основниот суд Гевгелија К.бр.116/18 од 13.06.2019 

година истот бил огласен за виновен за кривично дело – Насилство 

и осуден на казна затвор во траење од 1 година и 8 месеци. 

Ваквата пресуда е потврдена од Апелациониот суд со пресуда 

ГЖ.бр.848/19 од 08.11.2019 година. Наведува дека судиите 

постапувале нестручно, несовесно и незаконито. Потоа, Врховниот 

суд на РСМ не изработил Вонредно преиспитување на пресуда ниту 

пак Вонредено ублажување на казната. Сте доставиле и жалба до 

ЕСЧП. Наведува дека бил направен фалсификат со документите по 

предметот односно истите биле уништени и со тоа сте биле 

оштетени. Неосновано бил во затвор, а вистинските виновници 

биле на слобода. Со претставката бара судиите кои одлучувале по 

наведените предмети за бидат разрешени.Од спроведените извиди, 

увидот во претставката и увидот во списите прилог на претставката, 

Советот најде дека по однос на предметот К.бр.108/11 каде 

подносителот е обвинет за кривично дело - Кражба донесена е 

одлука која е правосилна на 08.03.2012 година, а извршна на 

23.03.2021 година.  Врховниот суд на РСМ го одбил како 

неосновано барањето за вонредно приспитување на правосилна 

пресуда на 06.09.2012 година. Оттука е видно дека истиот ги 

искористил сите редовни и вонредни правни лекови. Во врска со 

предметот К.бр.15/11, тој бил обвинет за кривично дело – 

Загрозување на сигурноста и била донесена одлука која е 
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правосилна на 27.01.2011 година, а извршна на 21.09.2021 година. 

Врховниот суд на РСМ го одбил како неосновано барањето за 

вонредно приспитување на правосилна пресуда на 25.10.2011 

година, па оттука и во оваа постапка подносителот ги искористиле 

сите редовни и вонредни правни лекови. И на крај, во врска со 

предметот К.бр.116/18 во кој сте обвинет за кривично дело – 

Насилство била донесена одлука која е правосилна на 08.11.2019 

година, а извршна на 27.12.2019 година, што значи дека 

подносителот го искористил само правото на жалба, а не го 

искористил вонредниот правен лек. Постапката е правосилно 

завршена. Согласно член 13 став 3 од Законот за судовите, 

Судскиот совет на РСМ нема надлежност да ги испитува судските 

одлуки, односно судската одлука може да ја менува или укинува 

само надлежен суд во постапка пропишана со закон.   

Претставка УПП.бр.08-582/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителот наведува дека е незадоволен од претходните 

известувања од Судскиот совет на РСМ. На 24.06.2021 година 

поднел барање да се предупредат судиите кои одлучувале да 

постапуваат законски. Наведува дека доставил повеќе списи. Во 

барањето од 24.06.2021 година има наведено 6 причини поради кои 

решението за приватизација треба да се огласи за ништовно, како и 

тоа дека судиите не навеле во одлуката зошто тој не може да 

бидете иницијатор и по службена должност да се поништи како 

незаконско решението за приватизација. Другите 5 причини 

наведени во барањето од  24.06.2021 година судиите воопшто не ги 

спомнале, а камоли да дадат образложение зошто не ги прифатиле. 

Изјавува незадоволство и од решението на Претседателот на судот 

СУ-ИЗЗ.бр.0306-17/2021 од 16.08.2021 година. Од спроведените 

извиди, увидот во претставката и увидот во списите прилог на 

претставката, Советот најде дека со донесувањето на пресудата на 
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Вишиот управен суд Скопје УЖ-1.бр.382/2021 од 23.09.2021 година 

постапката е правосилно завршена односно подносителот го 

искористил правниот лек. По однос на решението на Претседателот 

на судот СУ-ИЗЗ.бр.0306-17/2021 од 16.08.2021 година наведени се 

причини за решителните факти заради кои барањето за изземање е 

одбиено и ваквото решение е правилно и законито. Согласно член 

13 став 3 од Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност 

да ги испитува судските одлуки, односно судската одлука може да ја 

менува или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со 

закон.    

Претставка УПП.бр.08-592/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителот наведува дека како полномошник на М.Д. од с.Сопот, 

истиот бил осуден на казна затвор во траење од 15 години, а 

амнестиран на 19.03.2019 година по член 206 од ЗСИ. На 

15.07.2019 година преку полномошникот Адвокат Д.П. од Битола се 

обратил за издавање на потврда дека нема забарана за 

поседување на патна исправа и лична карта и др. документи, 

меѓутоа бил известен од Основен суд Битола дека има забрана за 

да му се издадат наведените документи. Побарано било од судот 

да го извести од кој орган била забраната и за каква забрана се 

работи. Како од судот не му била издадена бараната потврда, на 

28.10.2019 година полномошникот Адвокат Н.Р. од Скопје се 

обратил со барање - ургенција за издавање на потврдата. Од 

поднесеното барање – ургенција биле поминати 2 години, а сеуште 

немало одговор. Советот побара известување од судот каде се 

води предметот по наводите во претставката. Претседателот на 

судот наведе дека на 28.10.2019 година била доставена ургенција 

од полномошникот Адвокат Н.Р. од Скопје за издавање на таква 

потврда. Од страна на судот полномошникот бил известен дека 

барањето било проследено до судијата и дека странката ќе добие 
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известување за преземените дејствија. На 05.11.2019 година била 

донесена одлука на судот КС-КР.бр.350/19 за одбивање на 

барањето за бришење на осуда. Ваквата одлука била доставена до 

полномошникот Адвокат Д.П. од Битола, бидејќи барањето било 

поднесено преку него. На 31.12.2019 година од страна на 

претседателот на кривичниот совет било доставено известување 

КС-КР.бр.400/19 до полномошникот Адвокат Д.П. од Битола по 

однос на барањето за патна исправа. За целиот период биле 

преземани дејствија од судот и за тоа бил известуван 

полномошникот на странката кој ги доставил барањата. Од друга 

страна секое наредно барање било поднесено од нов полномошник, 

меѓутоа и покрај тоа бил известуван полномошникот кој го 

доставувал барањето. За лицето М.Д. уште во текот на 2015 година  

се постапувало по предмет за екстрадиција. Од спроведените 

извиди, увидот во претставката, увидот во списите прилог на 

претставката и изјавата на судијата, Советот најде дека судот за 

целиот период преземал дејствија околу барањето за издавање 

потврда за лицето М.Д. од с.Сопот дека нема забрана за 

поседување на патна исправа и лична карта и др. документи за што 

неговите полномошниците биле известувани за текот на постапката. 

По оценка на судот ќе се донесе одлука дека нема пречки за 

издавање на бараната потврда, за што ќе биде известен 

полномошникот на странката. Видно од решението КС-КР.бр.350/19 

од 05.11.2019 година барањето за бришење на осудата по 

правосилната пресуда на Основен суд Битола било одбиено како 

неосновано бидејќи не биле исполнети условите за бришење на 

осудата од причина што издржувањето на казната затвор завршило 

на 19.03.2019 година бидејќи не се поминати 20 години од денот на 

издржаната, застарената или простената казна, а согласно член 105 

став 6 од Кривичниот зкаоник. По однос на барањето за тоа кој 

надлежен орган ја издал забраната за поседување – вадење на 

патна исправа, лична карта и сл., полномошникот на странката 

Адвокат Д.П. од Битола бил известен со допис на Основен суд 

Битола КС-КР.бр.400/19 од 31.12.2019 година да се братат до 

Апелациониот суд Битола бидејќи тој суд ја водел архивата од 

кривичните предмети на Окружниот суд Битола. 
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Претставка УПП.бр.08-603/2021. Судскиот совет на Република 

Северна Македонија постапувајќи по претставката во смисла на 

член 6 од Законот за постапување по претставки и предлози, член 

36 став 1 алинеjа 15 и член 36 став 2 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија (“Службен весник на РМ” 

бр.102/19), ја разгледа на седницата на Советот одржана на ден 

29.12.2021 година и по расправата констатира дека истата е 

неоснована од следните причини. Во претставката, меѓу другото, 

подносителката наведува дека во постапката по предметот 

П1.бр.52/21 на Основниот суд Струга, на одржаните јавни расправи 

на 09.09.2021 година и 13.10.2021 година таа во својство на тужена 

била грубо навредувана од страна на судијата, истиот го повишувал 

гласот наведувајќи дека таа нема што да зборува, што да 

коментирате бидејќи имал писмен одговор на тужбата. Кога 

судијата и дал збор, сакала да образложи некои наводи од 

одоговорот на тужбата, но од страна судијата не и биле земени на 

записник. По зваршувањето на рочиштето од 13.10.2021 година од 

страна на судијата бил искинат записникот кој тој го потпишал. 

Наведува дека се исплашила и и се слошило. Судијата и се дерел и 

и се заканувал, заради што сте била вознемирена и се блокирала 

кога зборувала. Во судницата имало присутни две машки лица и 

нејзината ќерка, која судијата ја отстранил од судницата. Кон 

полномошникот на тужителот судијата се однесувал љубезно, 

заради што сте се сомнева во неговата непристрасност. Советот 

побара изјава од судијата кој постапувал по предметот. Истиот 

наведе дека наводите во претставката биле паушални и 

невистинити. Имено, во Основниот суд Струга бил оформен 

предметот П1.бр.52/21 каде подносителката била тужена. Биле 

одржани две подготвителни рочишта на 09.09.2021 година и 

13.10.2021 година. На овие рочишта судот ги применувал 

одредбите од член 271 до член 278 од ЗПП. На рочиштето од 

13.10.2021 година судот утврдил дека таа била неука странка, 

поради што судот и помогнал и ја поучил. Исто така и предложил да 

си ангажира адвокат доколку сака. Подносителката кажала дека не 

и треба адвокат и побарала писмените докази на тужителот да се 

прогласат за фалсификат. Судот и укажал дека такви права може 

да бара во друга постапка, па дури и од МВР. Подносителката биле 
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револтирани заради тоа што нејзиниот брак бил склучен во 

Германија, а изводот од венчаните бил издаден од РСМ, а не од 

Р.Германија. Судот најљубезно и објаснил дека странките 

располагаат со своите барања и нивно право било кои и какви 

докази ќе приложат, а судот е тој кој ќе допушти кои докази ќе ги 

изведе и како ќе ги цени. После нејзиното изјаснување  на записник, 

истата имала забелешка зошто двете страни биле пишувани на 

еден лист, а не на два листа и не сакала да го потпише без посебни 

причини. Од спроведените извиди, увидот во претставката и 

изјавата на судијата кој постапувал по предметот, Советот најде 

дека на двете подготвителни рочишта и тоа на 09.09.2021 година и 

13.10.2021 година се примениувани одредбите од член 271 до член 

278 од ЗПП. На подносителката како на неука странка судот и 

помогнал и ја поучил, а и и предложил да си ангажира адвокат 

доколку сака, како и тоа дека странките во постапката располагаат 

со своите барања и нивно право било кои и какви докази ќе 

приложат, а судот е тој кој ќе допушти кои докази ќе ги изведе и како 

ќе ги цени. По донесувањето на одлуката, доколку подносителката е 

незадоволна од истата, има право жалба до второстепениот суд, па 

наводите во претставката воедно ќе преставуваат и жалбени 

наводи кои судот ќе ги има предвид при одлучувањето. Согласно 

член 13 став 3 од Законот за судовите, Судскиот совет на РСМ 

нема надлежност да ги испитува судските одлуки, односно судската 

одлука може да ја менува или укинува само надлежен суд во 

постапка пропишана со закон.   

Претставка УПП.бр.08-615/2021. До Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, со претставка од 17.11.2021 година 

се обрати Т.В. од Скопје, во која меѓу другото наведува дека е 

незадоволна од одговорот на Судскиот совет на РСМ од 21.05.2021 

година односно од 14.10.2021 година. Претставката Советот ја 

разгледа на седницата и по расправата констатира дека истата е 

најсоодветно да се архивира со службена белешка. Имено, Советот 

констатира дека по претставка, за исти факти и околности, заведена 

под УПП.бр.08-374/1 подносителката била известена на 14.10.2021 

година. Во конкретниот случај, од причини што во претставката 

УПП. 08-615/1 од 17.11.2021 година не се изнесени нови факти и 

околности кои не биле познати во претходното постапување  во 
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смисла на чл. 11 од Законот за постапување по претставки и 

предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 8 јули 2008 год.), а за што 

впрочем на подносителката по претставката и било одговорено со 

известување УПП.бр.08-374/1 од 14.10.2021 година, најсоодветно е 

предметот да се архивира. Исто така, Советот констатира дека е 

потребно да се извести и подносителката дека по поднесена 

претставка од нејзина страна со исти факти и околности како и во 

новата претставка веќе и било испратено известување УПП.бр.08-

374/1 од 14.10.2021 година, а од одржана седница на Советот од 

04.10.2021 година. Воедно, Советот ја известува подносителката 

дека од причини што во оваа нова претставка не се изнесени нови 

факти и околности кои не биле познати во претходното 

постапување, во смисла на чл.11 од Законот за постапување по 

претставки и предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 8 јули 2008 

год.), постапувањето  од  страна на Судскиот совет на Република  

Северна Македонија нема да се повтори. 

Претставка УПП.бр.08-637/2021. До Судскиот совет на 

Република Северна Македонија, со претставка од 02.12.2021 година 

и дополнување од 09.12.2021 година се обрати Адвокат Н.А.Ц од 

Дебар, во која меѓу другото наведува дека е незадоволен од 

одговорот на Судскиот совет на РСМ од 15.09.2021 година. 

Претставката Советот ја разгледа на седницата и по расправата 

констатира дека истата е најсоодветно да се архивира со службена 

белешка. Имено, Советот констатира дека по претставка, за исти 

факти и околности, заведена под УПП.бр.08-354/2021 односно 

УПП.бр.08-539/2021 и подносителот бил известен на 15.09.2021 

година. Во конкретниот случај, од причини што во претставката 

УПП. 08-637/2021 од 02.12.2021 година не се изнесени нови факти и 

околности кои не биле познати во претходното постапување  во 

смисла на чл. 11 од Законот за постапување по претставки и 

предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 8 јули 2008 год.), а за што 

впрочем на подносителот по претставката му било одговорено со 

известување УПП.бр.08-354/2021 од 15.09.2021 година, 

најсоодветно е предметот да се архивира. Советот констатира дека 

е потребно да се извести и подносителот дека по поднесена 

претставка од негова страна со исти факти и околности како и во 

новата претставка веќе му било испратено известување УПП.бр.08-
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354/2021 од 15.09.2021 година, а од одржана седница на Советот од 

26.08.2021 година. Воедно, Советот го известува  дека од причини 

што во оваа нова претставка не се изнесени нови факти и 

околности кои не биле познати во претходното постапување, во 

смисла на чл.11 од Законот за постапување по претставки и 

предлози (“Сл. весник на РМ” бр.82 од 8 јули 2008 год.), 

постапувањето  од  страна на Судскиот совет на Република  

Северна Македонија нема да се повтори. 

8. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на членот на Советот Весна Дамева во својство на известител 

да пристапи кон реферирање на пријавените претставки.  

Членот на Советот Весна Дамева ги изложи претставките и 

наведе дека нема основ за одговорност на судиите кои постапувале 

по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Весна Дамева по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

      О Д Л У К А                                                                                  

Претставка УПП бр. 543/1 од   06.10.2021 година - Заради 

заштита на идентитет на подносителот на претставка, а по  негово 

барање со оглед на штетните последици кои може да настапат од 

откривање на идентитет од страна на Судскиот совет преземени се 

сите дејствија за заштита на идентитетот во натамошното 

постапување.Од наведените причини не беше побарано 

произнесување од судијата, туку доставување на списите по 

предметот на увид, но од страна на претседателот на судот 

доставено е известување дека предметот со сите списи на ден 

27.08.2021 година е доставен до Апелациониот суд Скопје, заради 

одлучување по жалба.Видно, од електронската апликацијата во 

Советот „ Контрола на судови“ која овозможува следење и проверка 

на работата на судиите по одделни предмети по електронски пат, 
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се утврди дека  предметот сеуште  не е вратен во судот, односно не 

е донесена одлука од второстепениот суд.  Со оглед на наведеното, 

а имајќи во предвид дека неизвесно е кога од страна на 

Апелациониот суд Скопје ќе биде донесена одлука, Советот одлучи 

да се задолжи координатор за Основниот граѓански суд Скопје да 

следи, па откако ќе се врати предметот да продолжи постапката 

околу испитување на основаноста на наводите и евентуално 

преземање на дејствија  во  конкретниот случај, бидејќи станува 

збор за сериозни индиции кои треба да бидат испитувани врз 

основа на непосреден увид во предметот.  

Претставкa УПП бр. 583/2021 од  28.10.2021 година, од 

02.11.2021 година, од 05.11.2021 година, од 30.11.2021 година, од 

01.12.2021 година(две), од 02.12.2021 година и од 20.12.2021 година 

- Подносител во претставките изразува незадоволство од  

постапување на судкиот совет при Основниот кривичен суд Скопје, 

по предметот К.бр.11/18, поради непочитување на решението на 

Врховниот суд ПССРК.бр.30/19 за правото на судење во разумен 

рок, согласно кое Oсновниот кривичен суд Скопје во рок од три 

месеца  по приемот на правосилното решение требал да одлучи по 

правото  на подносителот на барањето. Понатаму се изнесуваат 

наводи  дека судијата одлучувал во претходна постапка и дека го 

одбила предлогот за техничка помош. Советот спроведе извиди во 

рамките на законските надлежности и прибави изјава од  ВД 

претседателот на судот и од судијата. Од изјавата на судијата се 

утврди дека  целокупниот предмет со списите пред донесувањето 

на решението за судење во разумен рок се наоѓал во Врховниот суд 

на РСМ повеќе од 6 месеци, во кој период судот немал можност 

ниту законски услови за одржување на главна расправа. По 

враќањето на списите по предметот во судот закажана е расправа 

за 01.09.2021 година, но било нужно главната распрва да започне 

одново поради протек на 90 дена од последно одржаната расправа. 

На тоа рочиште биле преземени сите можни дејствија и изведени 

биле сите можни докази.  Од изјавата на ВД претседателот на судот 

се утврди дека судијата како член на Кривичниот совет има 

учествувано при донесувањето на Решение за продолжување на 

мерка притвор према подносителот на претставката како обвинет 

во текот на претходна постапка и истото во никој случај не 
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преставува законска пречка да биде претседател на судечкиот 

совет, бидејќи судијата одлучувал за различна правна работа. Од 

приложените записници Советот утврди дека судијата во 

континуитет закажува рочишта по наведениот предмет  и дека 

кривичната постапка е во тек каде  подносителот на претставката 

може да ги користи сите права кои му припаѓаат согласно законот. 

Судскиот совет  ја следи  состојбата во судовите во врска со 

старите нерешени предмети, во кој спаѓа и конкретниот предмет, па 

доколку постапката трае подолг временски период, ќе преземе 

мерки  за констатирање на основаноста во врска со 

одолговлекувањето на постапката.  

Претставка УПП бр. 591/1 од    05.11.2021година- 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапување на судиите нa Управен по предметот У-2 бр.19/2021, 

бидејќи по предметот свесно и со умисла донеле незаконита и 

неправична пресуда, со која барањето за денационализација се 

уважува и е досуден надомест во вид на обврзници на барателите 

секому идеален дел согласно наследното решение, за одземено 

земјоделско земјиште во КО Прилеп. Понатаму се наведува дека 

судиите биле должни при определување на висината на 

надоместокот  да постапат согласно  член 30 став 4 од Уставот на 

РСМ, од причина што имотот во моментот на одземањето  на 

правото на сопственост било  градежно земјиште, премерено и 

обележано за изградба и дека судиите погрешно постапиле кога на 

ден 09.09.2021 година  по службена должност прибавиле  

Известување од Одделението  за администрирање со приходи при 

ЕЛС Општина Прилеп бр.12-294/1 од 28.01.2015 година, според кое   

за 1м2 земјоделско земјиште, нива 4-та класа била определана 

цена од 44 денари, како и  дека прибавеното известување не било 

во контекст на барањето на судот од 09.09.2021 година, поради што  

подносителот на претставката се сомнева дека списот- 

известувањето е изваден од друг судски предмет У2 бр.459/15  на 

Управниот суд каде постапувале истите судии. Советот спроведе 

извиди во рамките на законските надлежности и прибави изјава од  

судиите  кои постапувале по предметот и во истата е наведено дека 

постапувајќи по барање за денационализација донеле мериторна 

пресуда У2.бр. 19/2021 година на ден 14.10,2021 година, со која е 
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уважено барањето на барателите сега тужители и за одземениот 

имот им е определен надомест за одземниот имот согласно Законот 

за денационализација, Уредбата за начинот и постапката  за 

утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на 

денационализација и Известувањето од Одделението за 

администрирање на приходи при ЕЛС-Општина Прилеп бр.12-294/1 

од 20.08.2015 година и  сметаат дека судечкиот совет донел 

правилна и законита одлука. Во изјавата се наведува дека 

тужителите изјавиле жалба на ден 05.11.2021 година, како и 

Државното правобранителство на РСМ и дека по комплетирањето 

на предметот истиот ќе се испрати на одлучување до Вишиот 

управен суд. Имајќи ги во предвид наводите  изнесени во 

претставката, Советот утврди дека истите претставуваат жалбени 

наводи кои ќе бидат предмет на оценка од страна на повисокиот суд 

со оглед дека против наведената пресудата има изјавено жалба  

подносителот на претставката како и Државното 

правобранителство на РСМ. Од причина што, согласно чл.13 ст.3 од 

Законот за судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги 

испитува судските одлуки, односно судска одлука може да менува 

или укинува само надлежен суд во постапка пропишана со закон, а 

согласно чл.11 од Законот за судовите,  судијата одлучува 

непристрасно и врз основа на слободна оцена на доказите и се 

забранува секој облик на влијание врз независноста, 

непристрасноста и самостојноста на судијата во вршењето на 

судиската функција по кој било основ и од кој било субјект. Врз 

основа на сето погоре наведено, Советот најде дека наводите 

изнесени во претставката се неосновани.  

Претставка УПП бр. 620/1 од  19.11.2021 година - 

Подносителот во претставката изразувате незадоволство од  

постапување на судија од  Основен граѓански суд Скопје, сега 

судија на Апелационен суд Скопје, по предметите П2 бр.1125/17 и 

П2 бр. 269/19, бидејќи постапила незаконски, нестручно, нечесно и 

несовесно со прекршување на Етичкиот кодекс и можна 

злоупотреба на службената должност, од причина што поранешен 

судија поротник   извршил влијание можно и политичко. Понатаму 

се наведуват дека судијата не постапила согласно Етичкиот Кодекс 

и не се изземала од постапувањето по предметите што укажувало 
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на пристрасност како и судир на интерес при одлучувањето.  

Подносителот на претатавката смета дека двете решенија со кои и 

се  изречените мерки  се донесени без постоење на никакви докази 

за постоење на некаква вознемиреност кај тужителот, односно 

донесени се  врз основа на претпоставка. Исто така побара од 

Советот да испита дали е извршена рачна распределба на двата 

предмета. Советот спроведе извиди во рамките на законските 

надлежности и прибави изјава од   претседателот на Основниот 

граѓански суд Скопје  и во истата е наведено дека Предметите П2 

бр.1125/17 и П2 бр. 269/19 се оформени по предлог за изрекување 

на привремена мерка за заштита од семејно насилство. Предметот 

П2 бр.1125/17 е примен во судот на ден 19.10.2017 година, а 

предметот П2 бр. 269/19  на ден 05.03.2019 година. Со оглед дека 

се работело за предмети од итен карактер во согласност со 

одредбите од чл.174 и 175 од Судскиот деловник, истиот ден по 

заведувањето предметите преку АКМИС системот се распределени 

на судијата, предадени се во работа на судијата и прифатени од 

судијата. Според известувањето на информатичарот во судот, се 

утврди дека  бидејќи се работело за предмети со статус времена 

мерка, по заведувањето се распределени на судија на начин 

предвиден за приоритетните предмети, а кој подразбира 

распределување на судија веднаш, каде системот  предметот по 

случаен избор го доделува судијата. Со оглед дека доделувањето 

не било заедно со вкупниот број заведени редовни предмети на 

крајот од денот кога се врши автоматска распределба на сите 

новозаведени редовни предмети и кое се врши во друг модул, стои  

како рачно распределен, а кое нешто потекнувало од самиот 

систем. Во изветувањето се наведува дека не само кај овие два 

предмета туку сите предмети кои се со приоритет односно со 

времена мерка се заведуваат веднаш и им се доделуваат на судија 

по случаен избор на ист начин   и кај сите такви предмети во начин 

на распределба стои рачно распределен  кое нешто како такво го 

влечел самиот систем, но судијата системот го доделувал по 

случаен избор. Имајќи го во предвид наведеното  Советот утврди 

дека наведените предметите се распределени преку АКМИС 

систем, поради што наводите изнесени во претставката се 

неосновани. По однос на наводите за влијание Советот смета дека 
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се паушални и истите не се поткрепени со докази, дотолку повеќе 

што против донесените одлуки имало изјавено жалби и истите биле 

предмет на оценка од страна на повисокиот суд.   

Претставка УПП бр. 631/1 од   29.11.2021 година - 

Подносителот во претставката изразува незадоволство од  

постапување на судија  од  Основен суд Кочани, по предметот 

К.бр.107.2018, бидејќи во предметот постојат различни верзии од 

иста пресуда видно од жалбата на бранителот по службена 

должност и се сомнева дека постојат три верзии од пресудата и 

дека Апелациониот суд Штип одлучувал по четврт вид на пресуда. 

Понатаму наведува дека судијата не му доставила примерок од 

наведениот трошковник и дека донела дополнително решение за 

трошоци по правосилно завршување на постапката со цел да биде 

уништен и дека со умисла не одлучувала по трошковникот од 

18.04.20216 година, туку по трошковникот од 15.06.2017 година.  

Меѓудругото, наведува дека во текот на постапката судијата 

постапувала неажурно и неефикасно со пречекорување на сите 

законски рокови и на повеќе главни претреси  имала давано 

невистинити изјави за причините за одложување на главните 

претреси, поради што било поднесено и барање за изземање за кое 

судијата  не го информирала претседателот  на судот и дека до 

Апелациониот суд Штип се доставил непостоечки обвинителен акт 

со цел да се доведе во заблуда и дека обвинителниот акт Ко.100/08 

од 30.04.2010 година не постоел, како и дека вештачењето е 

изготвено без увид во списите на предметот.  Советот спроведе 

извиди во рамките на законските надлежности и прибави изјава од  

судијата и во истата е наведено дека се работи за постар предмет 

кој двапати е укинат по жалба од Апелациониот суд Штип и истиот е 

правосилно завршен. Судијата наведува дека постапувла согласно 

законот и дека на одбраната и се дадени сите права и дека на ден 

12.01.2021 година предметот е испратен на одлучување до 

Врховниот суд поради вложен вонреден лек - вонредно 

преиспитување на правосилна судска одлука. Имајќи ги во предвид 

наводите  изнесени во претставката  Советот утврди дека  се  

неосновани. Од причина што, согласно чл.13 ст.3 од Законот за 

судовите, Судскиот совет нема надлежност да ги испитува судските 

одлуки, односно судска одлука може да менува или укинува само 
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надлежен суд во постапка пропишана со закон, а согласно чл.11 од 

Законот за судовите,  судијата одлучува непристрасно и врз основа 

на слободна оцена на доказите и се забранува секој облик на 

влијание врз независноста, непристрасноста и самостојноста на 

судијата во вршењето на судиската функција по кој било основ и од 

кој било субјект.  Врз основа на сето погоре наведено, Советот 

најде дека во конкретниот случај наводите изнесени во 

претставката се наводи кои ќе бидат предмет на оценка од страна 

на Врховниот суд, кој  во оваа фаза е единствено надлежен да ги 

оценува одлуките во смисла на чл.13 ст.3 од Законот за судовите.  

Претставка УПП бр.08-662/1 од 17.12.2021 година - Советот 

констатира дека по претставка, за исти факти и околности, заведена 

под УПП.бр.08-575/21 од 25.10.2021 година подносителот бил 

известен на 01.12.2021 година. Во конкретниот случај, од причини 

што во претставката УПП. 08-662/2021  од 17.12.2021 година не се 

изнесени нови факти и околности кои не биле познати во 

претходното постапување  во смисла на чл. 11 од Законот за 

постапување по претставки и предлози, а за што впрочем на 

подносителот по претставката  му било одговорено  со известување 

УПП.бр.08-575/21 од 01.12.2021 година, најсоодветно е предметот 

да се архивира. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека се задолжува координаторот на Основен 

граѓански суд Скопје со претставката УПП Бр. 08-543/21 со цел да 

спроведе понатамошни извиди и информира за истите. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека претставките УПП Бр. 08-590/21, УПП Бр. 08-

613/21 и УПП Бр. 08-635/21 СЕ ПОВЛЕКУВААТ од причина што 

членот на Советот Миљазим Мустафа кој е задолжен истите да ги 

реферира оправдано ја напушти седницата. 

9. Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде 

збор на заменик претседателот на Советот Селим Адеми во 

својство на известител да пристапи кон реферирање на пријавените 

претставки.  
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Членот на Советот Селим Адеми ја изложи претставката УПП 

Бр. 08-527/21 и наведе дека истата е основана.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. 

За збор се јави членот на Советот Лорета Горгиева и ги 

изнесе следните наводи: 

„Во ред е изложеното од колегата, само ќе кажам друго. 

Бидејќи кажа дека била од КОВИД болна. Мислам дека треба да 

утврдиме дали има некаква субјективна одговорност или објективно 

судијата не бил во можност да одговори на задачите од 

здравствени причини. Не знаеме во каква состојба бил претходно и 

по враќањето на работа.  

Еве од себе ќе тргнам. Јас месец, два после КОВИД-от уште 

не можев да дишам, а се вратив на работа. Колку сум била работно 

способна тоа е прашање, а попатно после 10 дена ме 

хоспитализираа. Јас две недели бев во лоша состојба.  

Можеби судијата не бил во добра општа здравствена состојба, 

но тоа да го провериме, да не судиме. Во ред се вака технички 

роковите, меѓутоа, со оглед на фактот што бил болен од КОВИД, да 

провериме. Дали е пракса на судијата или пак станува збор за 

инцидентно поведение и тука има некакво оправдување. Сите сме 

луѓе, да не судиме. Реално ви зборувам во тој дел. А инаку вака 

технички во ред се роковите, делува дека е пробиено, има простор 

како бројка, како статистика гледано, пресметка некоја, да. Од друга 

страна дали здравствено можел да одговори на обврските?“ 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот 

Селим Адеми и ги изнесе следните наводи: 

Од прибавената изјава на судијата може да се заклучи дека во 

ниеден момент судијата не ги потенцира здравствените проблеми. 

Дури и кога се враќа на работа. Освен тоа дека немал стручен 

соработник кој ќе му помага. 

Од друга страна, подносителот наведува нешто друго. Според 

неговите сознанија за предметот ТАТ од причина што судијата не 
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постапувал 5 месеци бил разрешен. А во неговиот случај за 

пресуда составена во 4 реченици судијата не постапува 6 месеци. 

Не носат преуранети заклучоци. Но, на подносителот мора да 

му се каже дека претставката е основана. А дали има потешки 

повреди за тоа ќе цени координаторот.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска oткако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор, го стави на гласање 

предлогот на известителот Селим Адеми по изложената претставка.  

 По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП.бр.527/21 од 29.09.2021 година  - Основана. 

Во врска со незадоволство од постапување на судија на Основен 

суд Охрид по предметите МАЛВП-131/20 и МАЛВП-79/21. Наведува 

дека судијата ги прекршила и постапила спротивно на одредбите од 

Законот за парнична постапка со тоа што не ја објавила пресудата 

по еден од предметите, додека по однос на вториот предмет 

донела делумна пресуда врз основа на признание на тужениот, без 

да ја продолжи постапката со изведување на докази. 

Во делот на постапувањето по предметот МАЛВП-131/20, а во 

врска со наводите на подносителот за објавување на одлуката, 

Советот констатира дека наводите се основани во делот на рокот за 

објавувањето на пресудата. Во таа смисла претставката на 

подносителот се смета за основана и ќе се проследи до 

координаторот на Основен суд Охрид за понатамошно 

постапување. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска 

КОНСТАТИРА дека се задолжува координаторот на Основен суд 

Охрид со претставката УПП Бр. 08-527/21  со цел да спроведе 

понатамошни извиди и информира за истите. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска му даде збор 

на заменик претседателот на Советот Селим Адеми да продолжи 

со реферирање на пријавените претставки.  
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Заменик претседателот на Советот Селим Адеми ги изложи 

претставките и наведе дека нема основ за одговорност на судиите 

кои постапувале по предметите.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа по излагањето на известителот. Откако констатира дека 

никој не се јави за збор, го стави на гласање предлогот на 

известителот Селим Адеми по изложените претставки.  

 По гласањето констатира дека едногласно е донесена 

следната:  

О Д Л У К А  

Претставка УПП.бр.598/21 од 09.11.2021 година – поради 

незадоволство од постапување на судии од Основен суд Велес по 

повеќе предмети.  Советот најде дека станува збор за постари 

предмети, така што по однос на наводите на подносителот изминат 

е законски утврдениот рок од три години согласно чл.61 ст 1 од 

Законот за Судски совет на Република Северна Македонија (Сл. 

весник на Република Северна Македонија бр.102/19)  за 

поведување постапка за утврдување одговорност на судија или 

претседател на суд која се поведува во рок од шест месеци од 

денот на осознавање на сторената повреда, но не подоцна од три 

години од сторување на повредата. Видно од изјавата и 

приложените списи кон истата, се констатира дека подносителите 

во повеќе наврати се обраќале до судот и други институции и по 

разгледување на наводите во нивните претставки добивале 

соодветен одговор. Се констатира дека наводите изнесени во 

претставката се жалбени наводи по кои не е надлежен да постапува 

Советот. Претставката на подносителот е во целост неоснована и 

Советот по истата не може да постапува бидејќи подносителот ги 

пропуштил сите законски рокови за поведување постапка за 

утврдување одговорност на судија.  

Претставка УПП.бр.609/21 од 15.11.2021 година -во врска со 

незадоволство од постапување на судии од Основен суд Гостивар и 

Апелационен суд Гостивар по предмет каде тој се јавува како тужен.  
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се констатира дека наводите изнесени во претставката се жалбени 

наводи по кои не е надлежен да постапува Советот, истите биле 

предмет на разгледување од страна на надлежен второстепен суд. 

Апелационен суд Гостивар при одлучувањето ги имал предвид 

истите и при одлучувањето дал доволно образложени причини за 

решителните факти. Доказите приложени со жалбата биле 

разгледани, но судот не ги ценел од причини што согласно чл.341 

ст.1 од Законот за парнична постапка во жалбена постапка не е 

дозволено изнесување на нови докази.  

Претставка УПП.бр.621/21 од 22.11.2021 година – поради 

незадоволство од постапување на судија по кривичниот предмет 

КС-КР.бр.995/21. Наведува дека поднел барање за бришење од 

евиденција по кое не е постапено и покрај доставените ургенции до 

судот. Наводите во претставката се неосновани, а судечкиот судија 

постапувал навремено и итно по предметот и ги преземал сите 

потребни дејствија во корист на подносителот. 

Претставка УПП.бр.632/21 од 29.11.2021 година  - поради  

незадоволство за преземени дејствија во врска со постапката по 

предметот XLII П1.бр.113/20.  По добиената изјава од страна на 

судечкиот судија по предметот е констатирано дека доколку 

тужениот доброволно не ги изврши задолженијата дадени во 

судските одлуки за да ги оствари своите права подносителот треба 

да се обрати кај надлежен извршител. Согласно чл.218 од Законот 

за извршување тужителот може да поднесе предлог за присилно 

извршување до извршител врз основа на правосилна пресуда и 

правосилното решение за привремена мерка против тужениот ако 

доброволно не ја спровел пресудата во дадениот рок.  Оттаму, ниту 

Основниот граѓански суд Скопје, ниту Советот не се надлежни да се 

спроведе правосилната судска одлука, туку доколку тужениот тоа 

доброволно не го стори подносителот треба да преземе мерки 

опишани образложението на претставката. За истото подносителот 

требал да биде известен и од страна на неговиот полномошник. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатира 

дека е исцрпена 2-та точка од Дневниот ред и дека ќе се премине 

на постапување и одлучување по 3-та точка од Дневниот ред. 
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Точка 3 

[Разно] 

По повод 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми во својство на координатор 

на Основниот суд Прилеп. 

Заменик претседателот на Советот Селим Адеми 

информираше дека согласно член 36 став 1 алинеа 4 од Законот за 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот е 

надлежен да избира и разрешува судии- поротници.  

Советот согласно член 53 став 1 од Законот за Судскиот совет 

на Република Северна Македонија , избира и разрешува судии- 

поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и 

апелационен суд. 

Согласно чл.26 ст.2 од Деловникот за работа на Судскиот 

совет на Република Северна Македонија,членот на Советот кој со 

Годишниот распоред за работа на Советот е одговорен за 

соодветниот суд, врши проверка на законитоста на предлогот од 

член 53 од Законот за Судскиот совет на Република Северна 

Македонија. 

Согласно чл.80 ст.1 алинеја 5 од Законот за судови, на судија-

поротник му престанува функцијата со навршување 60 години 

старост. 

Претседателот на Основниот суд Прилеп со допис  Су 

бр.110/2021 од 15.12.2021 година, заведен во Судскиот совет под 

број 03-2002/1 од 20.12.2021 година, достави предлог до  Советот,  

судиите поротници: 
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БР. 

ПО 

СУД 

ИМЕ 
ТАТКОВО 

ИМЕ 
ПРЕЗИМЕ 

ДАТУМ  

НА 

РАЃАЊЕ 

ДАТУМ НА 

ИСТЕК НА 

МАНДАТ 

1 Злата  Љубомир Велкоска 18.05.1961 25.12.2024 

2 Гордана  Душан Костовска 23.12.1961 25.12.2024 

 

 да бидат разрешени од функцијата,бидејќи на ден 18.05.2021 

година односно 23.12.2021 година навршуваат 60 години старост. 

Координаторот за Основен суд Прилеп Селим Адеми, по 

разгледување на предлогот за разрешување и извршениот увид во 

Регистерот на судии поротници, констатира дека судијата поротник 

во Основниот суд Прилеп Злата Велкоска на 18.05.2021 година  

навршува 60 години старост,додека судијата поротник Гордана 

Костовска на 23.12.2021 година навршува 60 години старост, па 

согласно чл.80 ст.1 т.5 од Законот за судовите им престанува 

функцијата судија-поротник. Од таа причина му предлага на 

Советот на првата наредна седица да ги разреши Злата Велкоска и 

Гордана Костоска од функција судија-поротник во Основен суд 

Прилеп. 

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа. 

За збор се јави членот на Советот Ханиф Зендели и ги 

изнесе следните наводи: 

Праша дали се работи за техничка грешка бидејќи видно од 

приложените податоци еден од поротниците ги исполнил условите 

за разрешување уште во месец мај? 

Следен, за збор се јави заменик претседателот на Советот и 

ги изнесе следните наводи: 

Реплицираше дека законот стипулира дека Судскиот совет и 

за избор и за разрешување на судии поротници постапува по 

предлог на претседателот на судот.  
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Во тој момент било доставено во тој момент се става на 

дневен ред.  

Друго е прашањето дали претседателот на судот навремено 

постапил. Тоа е проблематика којашто координаторот треба да ја 

следи.  

Долг период ја потенцира потребата за изработка на софтвер 

за електронска евиденција за судии поротнци како пандан на 

електронската евиденција за судии. 

 Претседателот на Советот Павлина Црвенковска откако 

констатира дека повеќе никој не се јави за збор предлогот заменик 

претседателот на Советот Селим Адеми го стави на гласање. 

По гласањето констатира дека едногласно, со 12 гласа „За“ и 

ниту еден глас „Против“ е донесена следната:  

О  Д  Л  У  К  А 

Се констатира престанок на функцијата судија поротник на 

Основeн суд Прилеп за:  

1. Злата Велкоска од Прилеп и 

2. Гордана Костовска од Прилеп. 

 Оваа одлука влегува во сила од 29.12.2021 година. 

По повод 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на Советот 

Мери Радевска во својство на известител. 

Членот на Советот Мери Радевски и информираше дека по 

претставката УПП Бр. 08-449/1 со две дополнувања добила обврска 

да прати писмо до претседателот на судот во врска со распределба 

на предметот РОВ. 1094/20. Конкретно во претставката било 

наведено зошто во предметот се сменети 4 судии.  

На седницата на 20.10.2021 година се разгледала 

претставката и донесен е заклучок да се направат извиди.  
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Побарана е изјава од претседателот на Основен граѓански 

суд. Истите податоци се содржани во извештајот доставен во 

материјалните за седницата.  

Предметите се прераспоредувани согласно со чл. 179 и чл. 

181 од Судскиот деловник. Во електронскиот запис од системот 

АКМИС за предметот во графата начин на прераспоредување стои 

рачно. И тоа е така кај самиот систем. Тоа не се бара како опција. 

Туку при наведување на причините за прераспределба самиот 

систем препознава прераспределба рачно. А во причини е 

наведено согласно одлуката на претседателот.  

И колешката Весна при реферирање посочила за друга таква 

претставка за проблем во системот АКМИС.  

И во конкретниот случај нема никаква причина да се бара 

одговорност на претседателот на судот.  

По oднос на 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на Советот 

Весна Дамева во својство на координатор на Основен кривичен суд 

Скопје. По однос на приговорот на одлуката за годишен распоред 

на ВД претседателот. 

Членот на Советот Весна Дамева информираше дека врз 

основа на чл. 39 т. 11 од Закон за судови во законскиот рок од 3 

дена до Општата седница на Врховниот суд судијата Оља Ристова 

поднесува приговор на Одлуката за годишен распоред за работа на 

ВД претседателот на судот и судиите на Основен кривичен суд 

Скопје за 2022 година 02 Су. бр. 191/21 од 22.12.2021 година.  

Наведува дека врачена и е одлука за годишен распоред на 

ден 24.12.2021 година. Во глава 9 од точка 9.1 од одлуката е 

наведено поради целисходност и ажурно работење на судот како и 

потешкотии во одделението за организиран криминал и корупција 

каде постапуваат мал број судии, оцената на обвинителните акти во 

одделението за организиран криминал и корупција и во кривичниот 

оддел полнолетни, ќе ја вршат следните определени совети...  
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И потоа судијата наведува приговорот го вложува поради 

суштествени повреди на постапката, погрешна примена на 

материјалното право и ги опишува.  

Судијата опширно ги опишува и затоа на крај имајќи во 

предвид дека Врховен суд треба да одлучува судијата наведува 

дека врз основа на наведеното предлaга на Општата седница на 

Врховниот суд на РСМ да бидат разгледани наводите од 

приговорот и истите да бидат уважени, а годишниот распоред за 

работа претходно што го навела доставен од страна на ВД 

претседателот на судот да се укине во делот во кој е содржана 

одлуката според која оценката на обвинителните акти во 

одделението за организиран криминал и корупција  и во кривичниот 

оддел полнолетни ќе ја вршат советите од кривичниот оддел 

полнолетни.  

Наведе дека судијата во прилог го доставила годишниот 

распоред. 

 

По однос на 3-та точка од дневниот ред претседателот на 

Советот Павлина Црвенковска збор му даде на членот на Советот 

Киро Здравев. 

Членот на Советот Киро Здравев информираше дека во тек се 

разговори и преговори што се водат со ЕдуСофт околу 

имплементација на методологијата за оценување на судии. 

ЕдуСофт доставил понуда. Понудата е поделена временски според 

активностите што треба да се преземат.  

1.Нова софтверска апликација за избор на случајни предмети;  

2.Наредба на АКМИС за бројот на укинати одлуки поради 

суштествени повреди, Пренос на податоци во Судски совет и 

Ажурирање на советверската апликација за предмет на судии и 

оценувањето и  

3.Нова софтверска апликација за регистрација на сите детали за 

норма на судијата и ефективно време и примена на методологијата 

за оценување. 
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Еду Софт доставил понуда, а на Советот е да преземе се за 

оценување на судиите. 

Правата ставка - Нова софтверска апликација за избор на 

случајни предмети. Софтверско решение кое овозможува 5 

предмети судијата да предложи, а 5 предмети да ги изфрли АКМИС 

системот. Ова е многу битно. Бидејќи ако веќе се вгради тој систем 

ќе може да формираат комисии и да се почне со оценувањето на 

судии.  

Да се провери во СБС, ако има средства да се започне со 

реализација. Во спротивно да се оди со буџетот за 2022 година.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска отвори 

расправа. 

За збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги истакна следните наводи: 

До донесувањето на новиот буџет во Судскиот совет нема 

средства за оваа намена инаку тоа ќе било реализирано. 

Инсистирала средствата да се обезбедат и мисли дека веќе се 

обезбедени.  

Прашањето е дали се овластува да се прифати понудата и да 

се започне со реализацијата на истата? Реалноста е дека нема 

друга алтернатива т.е. понудувач освен ЕдуСофт кои може да го 

реаллизира бараното.  

Следен, за збор се јави членот на Советот Мери Радевска и 

ги истакна следните наводи: 

Еду Софт предлага буџетот за адаптација и промени на 

Регистарот на судии да се пренамени за креирање на Апликација за 

избор на случајни предмети. За другите две апликации треба 

дополнителни средства. Ако се согласат ќе може веднаш да се 

започне со работа, во спротивно треба да чекаат средства.    

Следен, за збор се јави претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска и ги истакна следните наводи: 



 

75/75 

 

Бидејќи е од голема важност, а веќе може или во најскоро 

време ќе може да се располага со финансиите за 2022 година 

паралелно ќе се покрие одржувањето на Регистарот на судии како и 

изработката на предвидените нови апликации.  

И се јави дилема, од причина што понудата се однесува на 

методологијата на квалитативно оценување на судиите и 

претседателите на судови, а не ја опфаќа методологијата за 

сложеност на предметите.   

Затоа предложи да се формира трочлена комисија која ќе 

биде задолжена за преговорите со ЕдуСофт и еден претставник од 

Институтот за социолошко правни истражувања најупатен во 

информатичкиот дел за да покрај оваа понуда достават и понуда за 

методологијата за сложеност на предметите и со двете од 1 јануари 

се започне со имплементација на софтверското решение во 

АКМИС.  

Претседателот на Советот Павлина Црвенковска констатираше 

дека повеќе никој од членовите на Советот не се јави за збор.  

Од тие причини Претседателот на Советот Павлина 

Црвенковска констатираше дека е исцрпен дневниот ред за 391-та 

седница на Советот и дека истата е завршена во 16:25 часот. 

Напомена: Тонскиот запис е составен дел на овој записник. 
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